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تــقــديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند اإلــى واقعيــة النشـاأة ،ال�أمــر الــذي
انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة،
والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق
والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي،
ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة
عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتدار ،وال�إ عــداد لجيل قادر
علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط فــي اإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحث عــن ال�أصالة وال�نتمــاء ،وال�نتقال اإلى
المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطن نحملــه ونفخر به.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد مــن
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة
محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني يمتلــك القيــم والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا مــن جهــة ،وتلبيــة المتطلبــات
الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة مــن جهــة ثانيــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات
والمنطلقــات والمرجعيــات ،التــي تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعي
خـلّاق بيــن المطلــوب معرفيـاً وفكريـاً ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة
ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل
المخرجات.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقون مــن تواصل
هــذه الحالــة مــن العمــل الــدؤوب.
وزارة التربية والتعليم العالي
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
اآب ٢٠١٧ /

مــقــدمــة
ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي اإطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها
الص ُعــد كافــة ،باســتلهام واضــح للتطـ ّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع ،وبمــا ينســجم
الحثيــث لمواكبـ ِة التطــورات العالميــة علــى ُ
وتطلعاتنــا للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومتاأمــلا.
فــي هــذا ال�إ طــار؛ ياأتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الثّالــث ال�أساســي فــي اإطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة الهــادف اإلــى
اإحــداث تطويــر نوعـ ٍـي فــي تعليــم العلــوم والحيــاة ،وتعلّــم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــارات ،وبمــا يوفّــر

الضمانــات الكفيلــة بـاأن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــور ُي فــي عمليــة التعلــم والتعليــم.

اأمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن اأيدينــا ،فقــد توز ّعــت مادتــه علــى فصليــن دراســيين ،وهــو يشــتمل علــى اأربع وحــدات ،حوى الجــزء ال� أ ّول
منهمــا وحدت ْيــن؛ حملــت ال�أولــى عنــوان “النّباتــات” ،فــي حيــن حملــت الوحدة الثّانية عنــوان "ال�أرض وثرواتهــا" ،وحرصنا على عرض
المحتــوى باأســلوب ســلسٍ ،وبتنظيـ ٍم تربــوي فاعــل؛ يعكس توجهات المنهج وفلســفت ُه ،ويتمثــل في دورة التعلم.
اشــتمل المحتــوى علــى اأنشــط ٍة متنوعـ ِة المســتوى َت َت ِسـ ُم باإمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا ،مرا ِع َيـ ًة فــي الوقــت نفسـ ِه مبــداأ الفــروق الفرديــة

ـس طبيعــة الوحــدة اأو الـدَرس ،مــع تاأكيــد الكتــاب فــي
بينهــم ،مــع ال�هتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات اإيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
الواقعي.
وحداتـ ِه ودروسـ ِه المختلفـ ِة علــى مبــداأ التقويــم التكوينـ ّـي ،والتقويــم
ّ
وتســتلهم فلســف ُة الكتــاب اأهم ّيــة اكتســاب الطّالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل ،وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعمليــة ،ومنهــا:

الصــور ،والتعبيــر ،والكتابــة والقــراءة العلم ّيــة ،وال ّرســم ،وعمـ ُل النمــاذج والتجارب ،والبحــث ،علاوة على اهتمامهــا بربط المعرفة
قــراءة ّ
بواقــع حيــاة الطّالــب مــن جهــة ،وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة والمهــارات الحياتيــة مــن جهــة اأخــرى ،لجعــل
التكامــل حقيقــة واقعــة ،وهدفــا قابــلا للتحقــق.
المؤلفون

المحتويات
الوحدة ال�أولى
النّباتات
جزاء النّبات ووظائفها
الدَرس ال� أ ّول :اأ ُ
الدَرس الثّاني :البذور
الدَرس الثّالث :ال�إ نبات وشروطه
الدَرس ال ّرابع :العناية بالنّبات

الصفحة
٢
٤
٢٢
٣٤
٤٥

الوحدة الثّانية
ال�أرض وثرواتها
الدَرس ال� أ ّول :طبقات ال�أرض
الدَرس الثّاني :مكونات القشرة ال�أرض ّية
ّروات الطّبيع ّي ُة
الدَرس الثّالث :الث ُ
الدَرس ال ّرابع :دورة الماء في الطّبيعة

٥٤
٥6
٥٩
6٢
٧٣

١

الوحدة ال�أولى
النّباتات

أات أا ّمل الصّ ور َة ،و أاف ّكر
صف ما أاشاهده.
أا ُ
تختلف فيها؟
باتات ،وما ال�أشياء التي
ما ال�أشياء التي تتشابه فيها النّ ُ
ُ

٢

أاهداف الوحدة:
ُيتَوقَ ُع بعد دراستك لهذه الوحدة
أان تكون قاد ًرا على أان:
جزاء الرئيس َة للنّبات .
َت
َ
كتشف ال� أ َ
َت َ
ربط بين ال�أجزا ِء الرئيس ِة للنّبات ووظائفها .
ستنتج اأن بذو َر النّ ِ
باتات مختلف ٌة .
َت َ
َتتع َرف اإلى َت ِ
ركيب ال ِبذرة.
َت َتت َب َع مراحل ال�إ ِ
نبات عمل ّياً.

ِ
شروط ال�إ نبات عمل ّياً.
توص َل اإلى
َت ّ

عتني بالنّباتات و ُت َ
حافظ عليها.
َت َ

٣

ال َدرس ال� أ ّول :أاجزا ُء النّبات ووظائفها
نشاط ( : )١أاجزا ُء النّبات
ِ
الحقول المجاور ِة ،اأو بزيار ٍة
اأقو ُم ومجموعة من زملائي بجول ٍة في حديق ِة المدرسة ،اأو
ِ
اإلى مشتلٍ ٍ
ل�ستكشاف اأجزاء النّبات.
قريب

ٍ
حضر اأشتال� ً
لنباتات مختلفة.
 .١اأ ُ
ص النّ ِ
ف اإلى اأجزائها.
باتات واأتع ّر ُ
 .٢اأتف ّح ُ
جزاء النّ ِ
بات في دفتري.
 .٣اأرس ُم اأ َ
 .٤نعرض ما توصلنا اإليه ،ونناقشه اأمام المجموعات ال�أخرى.
ستنتج أان أاجزا َء النّبات:
أا
ُ
اأ

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

جـ
٤

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

ب .....................................

د

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

الج ْذ ُر ووظائفه:
أاول�ًَ :
نشاط ( :)٢وظائف الجذر
 .١نقو ُم بجول ٍة في حديقة المدرسة ،اأو الحقول المجاورة.
ش من حديقة المدرسة ،هل نستطيع قلعها
 .٢اأحاو ُل وزملائي قل َع بعض الحشائ ِ
جمي ِعها بسهول ٍة؟ لماذا ؟ .............................................................
تحت التّرب ِة؟
 .٣ما اس ُم جز ِء النّبات الذي ينمو َ

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

ماء مل ّوناً.
.٤اأض ُع النّبات في كاأ ٍ
س يحوي ً
 .٥اأ ُ
ل�حظ التغ ّيرات على النّبات ،واأرسمها.

ستنتج أان وظيف َة الجذور:
 .٦أا
ُ
اأ.

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

ب.

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

تناقش وزميلي :هل توجد للجذر وظائف اأخرى؟ اأك ُت ُبها.
 .٧اأ ُ
.........................................................................................

٥

وضع هاني نبت ًة صغير ًة في اأ ٍ
نبوب في داخله
ماء مغلقٍ بسدّا َد ٍة بها فتحة وبعد أاسبوع ل�حظ
انخفاض مستوى الماء في ال�أنبوب.
ال َنبتة
ُمستوى الماء

َسدّا َدة

ُمستوى الماء

ُجذور النّب َتة
في بداية التّجربة
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بعد اأسبوع من بداية التّجربة

الساق ووظائفه:
ثاني ًاّ :
الساق
نشاط ( :)3وظائف ّ

الجزء ال� أ ّول:
اأ ُ
جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ل�حظ ّ
الصو َر ال�آتي َة ثم اأ ُ

نبات الزيتون

نبات البامية

نبات الجوري

الصور اأعلاه (حيث تشير ال�أسهم) جزءاً اأساس ّياً من النّبات.
 .١تمثّل ّ
فما اسم هذا الجزء؟ ........................................
 .٢اأين ينمو هذا الجزء من النّبات؟
جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
 .٣أاتاأ ّم ُل ّ
الصورة ال�آتية ،ثم أا ُ
الساق؟
 -ما ال�أجزاء التي يحملها ّ

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

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

الصورة ؟
 براأيك ،ما وظيفة ال ّساق كما يظهر في ّ............................................................

ساق

للساق.
ه ّيا بنا نعمل معاً في الجزء الثّاني من النّشاط لنكتشف وظائف اأخرى ّ
٧

الساق
نشاط ( :)3وظائف ّ
()١

الجزء الثّاني:
نحضر ساقاً ِ
لنبات كرافس اأو بقدونس اأو قرنفل وكاأساً من
.١
ُ
الماء .

()٢
 .٢نقط ُع ال ّساق بشكلٍ مائل ونَضع ُه في كاأس الماء كما في
الشّ كل المجاور.
()٣
الصبغ ِة اإلى كاأس الماء كما في الشّ كل.
ُضيف ّ
 .٣ن ُ

ُ
نلاحظ ما يحدث لساق النّبات بعد فتر ٍة من ال ّزمن.
.٤

()٤

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

ِ
الساق:
نستنتج أان من
.٥
ُ
وظائف ّ

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

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

٨

 .6اأ ُ
الصور َة ال�آتية،
ل�حظ ّ

ِ
لساق النّبات.
ستنتج وظيف َة اأخرى
و أا
ُ
...................................................................

 .٧هل هناك وظائف اأخرى لل ّساق ؟ اأك ُتبها.

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

الساق.
أارس ُم وزميلي مخطط ًا يوضح وظيفة ّ

هيا
نرسم

٩

ثالثا :الورق ُة ووظائفها
نشاط ( :)٤وظائف الورقة
دا َر حوا ٌر بين ع ّمار ،وورقة ال ّريحان.
١

طيب هذه ال ّرائحة التي تفوح ُفي
ما اأ َ
هذا المكان! ما مصدرها؟

٢

اإن ّها رائحتي ،اأنا ورقة ُال ّريحان
الجميلة.

٣

طيب
ما اأجملك اأيتها الورقة وما أا َ
عرف
رائحتك! هل ب إامكاني اأ ْن اأ َ
المزي َد عنك؟

٥

بالطبع يا صديقي ،اأنا ذلك الجزء ال�أخضر من
النّبات ،لي اأشكا ٌل واألوان مختلفة .اآخ ُذ الماء َمن التّرب ِة،
والضوء من الشمس ،وثاني اأكسيد الكربون من
َ
أ
الغذاء.
ع
صن
�
ل
الهواء
َ
َ

ِ
جعلك
سبحان الله الذي
مصنعاً للغذاء !

اأقراأ الحوا َر الساب َق ثم اأتعاو ُن وزملائي في المجموعة لتمثيله.
١٠

٤

اأشار ُك مجموعتي في ال�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:
 .١عن اأي جزء من النّبات دا َر الحوا ُر السابق؟ ...........................
 .٢اأ َتت َب ُع النقاط في اأوراق النّباتات ال�آتية ثُ َم األَ ِونُها.
ورقة زيتون

ورقة تين

ورقة َق ْمح

ورقة ِع َنب

 .٣ما الشّ ُ
روط الواجب توافرها لتقو َم الورق ُة بوظيفتها ؟
 ..............................و ................................و............................

ستنتج أان:
 .٤أا
ُ
وظيف ُة الورق ِة............................................................................. :

نبات النّع َنع

١١

أابحث

فوائد أاخرى للاأوراق

مشروع

جمع ثم أاصنّف
أا ُ
اأول�ً :اأجمع اأوراقاً لنباتات ُتؤ َك ُل اأوراقها ،ثم اأصنّفها اإلى اأوراق ُتؤك ُل مطبوخ ًة،
طبخ ،ثم األصقها على لوحة كما في الشّ كل
واأوراق تؤك ُل مباشرة دون ٍ
ال�آتي:
اأوراق نباتات تُؤك ُل مطبوخ ًة

وراق َ
عم ُل ِمن اأ ِ
الش َجر
اأ َ
ثانياً:اأجم ُع اأوراقَ اأشجا ٍر جاف ّ ٍة
مختلف ِة ال�ألوان وال�أحجام
قطع من الكرتون
واألصقها على ٍ
مكوناً اأشكال� ً لحيوانات
الصور
وطيور مختلفة كما في ّ
المجاورة.
١٢

طبخ
اأوراق نباتات تؤك ُل دون ٍ

رابع ًا :ال�أزها ُر ووظائفها
نشاط ( :)٥أازها ُر بلادي
سماء
 .١اأك ُت ُب اأ َ
ال�أزها ِر ال�آتية:
 .٢اأك ُت ُب اأسماء اأزهار اأخرى من بيئتي:
.................................................................................................

نشاط ( :)٦نشي ُد ال ُزهور

اأقراأ و ُزملائي ال َنشيد ال�آتي:
ل� تــــــقــــــ ُط ِ
ــــــف الــــــــ ُزهــــــــور
كــــــــــي تـــــصـــــنـــــ َع الــــعــــطــــور
ْ
تـــــــــقـــــــــو ُم فـــــــــي الـــــصـــــبـــــاح
نَـــــــشـــــــيـــــــدُهـــــــا الـ ـ ــحـ ـ ــيـ ـ ــاة
وتُـــــــــــــــ ْفـــــــــــــــ ِر ُز الــــــ َرحــــــيــــــق
ل� تـ ـ ــقـ ـ ــطـ ـ ـ ِ
ـف الــــــــ ُزهــــــــور
اأك ُت ُب فوائ َد ال ّزهرة من ال َنشيد:

ــــــبــــــوح
الــــــص
بـــــوجـــــهـــــهـــــا
ْ
َ
ِ
يــــــفــــــوح
ــــــــــرهــــــــــا
ْ
وعــــــــــ ْط ُ
وتـــــــــــــبـــــــــــــداأ الـــــــعـــــــمـــــــ ْل
وعــــــــهــــــــدُهــــــــا الـــــــــوفـــــــــا ْء
وتُــــــــ ْطــــــــلــــــــ ُق الــــــعــــــطــــــو ْر
ِ
تـــــقـــــطـــــف الـــــــ ُزهـــــــور
ل�

الشاعر :حسين اأحمد اإسماعيل

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

اأك ُت ُب فوائد اأخرى للاأزهار:
.................................................................................................

١٣

وظائف ال ّزه َرة
نشاط (:)٧
ُ

برعم

قامت سعا ٌد بمراقبة المراحل
هرة وما ينتج
التي تمر بها ال ّز َ
عنها ،وتصويرها.

 اأك ُت ُب اسم النّبات؟هر ُة فيها.
 أاتت ّب ُع مع أافراد مجموعتي المراحل التي م ّرت ال ّز َ.........................

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

هرة؟
 ماذا ُينتج عن ال ّز َ

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

ستنتج و أافراد مجموعتي وظيفة ال ّزه َرة:
أا
ُ
١٤

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

األبو ٌم من إانشائي

صنع أالبو َم صورٍ ل�أزهار من بلادي،
أا ُ
واأكت ُُب أاسماءها.

١٥

الثَمر ُة ووظائفها
نشاط ( )٨ثما ُر بلادي
 .١اأراف ُق اأحد اأفراد عائلتي اإلى سوق الخضار.

ِ
الخضروات والفواك ِه المنتشر ِة في منطقتي.
سماء
 .٢اأ ُ
ذكر اأ َ
...............................................................................................

 .٣اأجمع ُصوراً لثما ٍر مختلفة واألصقها ،واأك ُت ُب اأسماءها على لوح ٍة ،اأو في دفتري.
١6

نشاط ( )9وظيفة الثِمار
حضر ومجموعة من زملائي الثِما َر ال�آتي َة ،اأو اأي ثما ٍر اأخرى:
اأ ُ

اأ َ
حذ ُر عند
استخدام
ال�أدوات الحا ّدة

بالسكين.
 .١اأقو ُم ِ
بقطع الثِما ِر بمساعدة معلمي من المنتصف ِ
 .٢اأ ُ
ل�حظ ما بداخل الثمرة.
 .٣هل تحتوي جميع الثِمار على بذور؟..................................................
 .٤هل بذور الثِمار متشابهة؟...............................................................
 .٥اأ
ستخرج البذو َر من الثِمار واأج ّففها ل�أستفي َد منها ل�حقاً.
ُ
 .6نتذ ّو ُق الثِما َر.
ستنتج أا َن وظيف َة الثِمار:
 .٧أا
ُ
................................................................................................

١٧

أابحث
فوائد أاخرى للثِمار

أاف ّكر
ثما ُر ال َز ِ
ذات فائد ٍة غذائ ّي ٍة عالية،
يتون َ
لكننا ل� ناأكلها خضراء كما هي.
اأف ّك ُر في ال ُطرق التي نُجريها على ثمار ال َزيتون
حتى نستفي َد منها.

* ه ّيا نُشاهد م َعاً فيلم( :عصر ال ّزيتون قديماً وحديثاً) ال ُمرفق في القرص ال ُمد َمج.
١٨

نشاط ( )١٠أاصنع قناع ًا
وقصها على شكل قناع
اأتعاو ُن وزملائي في رسم اأجزاء النّباتّ ،
كما في الشّ كل ال�آتي:

١٩

نشاط ( )١١من أانا؟
نقراأ الحوار ال�آتي ،ونقوم بتمثيله.
ٍ
خلاف بين اأجزاء النّبات َحو َل
استيقظت شجر ُة الت ّفاح على
في صباح يو ٍم جميلٍ ؛
ْ
فحاولت الشَ جر ُة ال�ستما َع لك ٍل منهم للفصل بينهم:
اأيّها ال�أفضل،
ْ
تحت
أانا أاه ُم جز ٍء في النّبتة ،اأنمو َ
التّربة ،واأقو ُم ِ
بتثبيت النّبات وامتصاص
الماء وال�أملاح من التّربة.

والغذاء لجميع أاجزاء
الماء
َ
واأنا اأنق ُل َ
ال َنبتة؛ اأنمو غالباً فوقَ التّرب ِة ،واأحم ُل
ال�أغصا َن وال�أوراقَ وال�أزها َر ،والثِمار،
فاأنا اأه ُم جز ٍء في النّبتة.

٢٠

بل اأنا ال�أفض ُل ،لوني اأخضر جمي ٌل،
الغذاء
ولي اأشكا ٌل مختلفــــ ٌة ،اأصن ُع
َ
للنّبتة ،ويستفي ُد م َني ال�إ نسان في
الغذا ِء ،وفي العلاج اأيضاً.
واأنا اأجم ُل جز ٍء في النّبات ،أالواني
جميل ٌة ،ورائحتي ِ
عطرةٌ ،اأك ٍو ُن الثِما َر
للنّبات ،ولي فوائ ُد اأخرى للاإ نسان
كصناعة العطور والزينة ،فاأنا اأفضلكم.
بل اأنا اأفضلكم جميعاً؛ ل�أني اأخ ّز ُن
الغذاء
البذو َر ،واأحميها واأعطيها
َ
اللاز َم لنم ِوها ،ويستخدمني ال�إ نسا ُن
للتمييز بين اأنواع النّبات.
لك ٍل منكم دوره واأهميته للنّبات ،ول�
العيش دون ال�آخر.
يمكن ل�أحدكم
َ
فه ّيا اتحدوا لتكونوا نبت ًة واحدة.

٢١

ال َدرس الثّاني :البذور
نشاط ( :)١قرن الفول
اأ ُ
الصور َة ال�آتية:
ل�حظ ّ

سماء اأجزا ِء النّ ِ
الصورة اأعلاه.
بات ال ُمشا ِر اإليها بال�أسهم في ّ
 .١اأك ُت ُب في المستطيلات اأ َ
................................................................................................

 .٢في راأيك ،هل هناك اأجزاء اأخرى؟ اأذكرها؟
...............................................................................................

 .٣ماذا يوجد داخ َل ثما ِر الفول ؟
...............................................................................................

٢٢

نشاط ( :)٢صفات البذور
اأ ِ
حض ُر بذو َر النّ ِ
باتات التي قمت باستخراجها من ثما ِر النّباتات في نشاط ( )٩السابق:

جيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 .١اأتاأ ّم ُل واأفراد مجموعتي البذو َر التي اأمامنا ،ثم اأ ُ

الصورة اأعلاه .
صف البذو َر في ّ
 .٢اأ ُ

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

 .٣هل البذور متشابهة اأم مختلفة؟ اأف ّسر اإجابتي.
...............................................................................................

ِ
صفات البذورِ:
نستنتج أا ّن
.٤
ّ

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

٢٣

أاول�ً :حجوم البذور
نشاط ( :)3البذور وحجومها
نحضر اأنواعاً مختلف ًة من البذور ،ونتفحصها:
ُ

الصورة اأعلاه تنازل ّياً من حيث الحجم.
 .١اأرت ُّب البذو َر التي في ّ
..............................................................................................

حضر بذوراً اأخرى تختلف في حجمها ،واأرتّبها تصاعديّاً من حيث الحجم.
 .٢اأ ُ
...............................................................................................

 .3أاستنتج أا ّن حجو َم البذور

٢٤

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

أاف ّكر
الصف الث ِ
ّالث ال�أساسي مقارنة
طلب معلّ ُم العلو ِم من طلب ِة
ِ
حجوم البذور ال�آتية رياض ّياً:

بطيخ

فول

اأفوكادو

اأساع ُد اأفراد مجموعتي في التعبير عن حجوم البذو ِر اأعلاه رياضياً باستخدام الرموز.
..............................................
..............................................
..............................................

أاضيف
لمعلوماتي

بذر ُة جوز الهند هي
كبر بذور النّباتات
اأ ُ
حجماً.
٢٥

قض ّي ٌة للنقاش

٢6

اختلف اأحمد وسناء في طريقة
ترتيب البذور ال�آتية حسب حجمها:

خوخ

بلح

فول

فجل

الحبة السوداء

فاصولياء

حسب ترتيب اأحمد:
الصور ال ّسابقة
 .١اأرت ُّب البذو َر في ّ
َ
...............
...............
...............

بذرة كبيرة الحجم

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

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

بذرة متو ّسطة الحجم

بذرة صغيرة الحجم

حسب ترتيب سناء:
الصور ال ّسابقة
 .٢اأرت ُّب البذو َر في ّ
َ

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

بذرة كبيرة الحجم

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

بذرة صغيرة الحجم

وض ُح اإجابتي.
 .٣براأيك ،اأ ّي الطّرق ال ّسابقة اأد ّق ،طريقة اأحمد اأم طريقة سناء ؟ اأ ّ
.................................................................................................
.................................................................................................

٢٧

ثاني ًا  :أاشكالُ البذور
نشاط ( :)٤أاشكالُ البذور
حضر وزملائي البذو َر ال�آتية:
اأ ُ

اأفوكادو

فول سوداني

بازيلاء

قرع

شعير

صف اأشكا َل البذو ِر التي اأمامي.
 .١اأ ُ
.................................................................................................

 .٢اأ ُ
ل�حظ واأفرا َد مجموعتي اأ َن اأشكا َل البذو ِر

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

نتاج عمل مجموعتي اأمام المجموعات ال�أخرى واأناقشهم.
عرض َ
 .٣اأ ُ
٢٨

مشروع
لوحة فن ّية من البذور.

 .١اأختا ُر واأفراد مجموعتي بذوراً
مختلفة.
 .٢اأرس ُم على لوحة الكرتون اأشكال� ً
هندس ّي ًة مختلف ًة.
 .٣اأث ّبت البذو َر من النوع نفسه في
الشّ كل المرسوم على اللّوح ِة
باستخدام الصمغ.
الصف.
عرض اللّوح َة في
ِ
 .٤اأ ُ
المدرسي.
 .٥نختار ومعلمنا اأفض َل لوح ٍة لعرضها في المعرض
َ

٢٩

ثالث ًا  :أالوانُ البذور
نشاط ( :)٥أالوانُ البذور
اأ ِ
حض ُر وزملائي البذو َر ال�آتية:

فاصوليا حمراء

بامية

بازيلاء
 .١اأك ُت ُب األوا َن البذو ِر التي اأمامي:

خيار

قمح

...................،..................،..................،..................،.................

 .٢اأتناقش وزميلي في األوان اأخرى للبذور.
.................................................................................................

ستنتج أا ّن أالوانَ البذورِ:
 .3أا
ُ
٣٠

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

نشاط ( : )٦نو ٌع واح ٌد و أالوا ٌن مختلف ٌة
اأ ِ
حض ُر وزملائي البذو َر ال�آتية:

فاصولياء حمراء

فاصولياء بيضاء

فاصولياء سوداء

فاصولياء صفراء

فاصولياء منقطة

 .١اأتاأ ّم ُل البذو َر التي اأمامي.
 .٢اأك ُت ُب األوا َن بذو ِر الفاصولياء:
...................،..................،..................،..................،.................

ستنتج أا َن
 .3أا
ُ

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

أابحث

بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية
اأبحث َعن ن ٍ
ّبات ل ُه ُبذو ٍر باألوان ُمختلفَة.

٣١

س ا ْلبذور
رابع ًاَ :م ْل َم ِ
نشاط ( :)٧ملمس البذور
نحضر البذو َر ال�آتية:
ُ

ُذ َرة صفراء

َعدَس

َخ ْوخ

َجوز

َق ْمح

لمس سطح البذور التي اأمامي.
 .١اأ ُ
 .٢اأتعاو ُن واأفراد مجموعتي في توزيعها اإلى بذور كما في الجدول ال�آتي:
بذو ٌر ناعمة الملمس

بذو ٌر خشنة الملمس

 .٣اأ ِ
حض ُر بذوراً اأخرى ناعمة ال َم ْل َمس واأخرى خشنة ال َم ْل َمس.

 .٤أا
ستنتج أانَ
ُ

مختلف ،ف إاما أا ْ
ن يكون  .............أاو .............
ملمس البذورِ
ٌ
َ

عرض نتاج مجموعتي اأمام المجموعات ال�أخرى واأناقشهم فيه.
 .٥اأ ُ
٣٢

لعب مع البذور
نشاط ( :)٨أا ُ

١

اأقف وزملائي في قاطرتين.

٢

السلَة.
اأجري واأتناول بذرة من َ

٣

السلَة المناسبة.
اأجري واأضع البذرة في َ

كبيرة
خشنة

كبيرة
ناعمة

متوسطة
ّ
وناعمة

صغيرة
خشنة

٣٣

ال�نبات وشروطه
ال َدرس الثّالث :إ
نباترادة الحياة
( :)١إا
ال�
مراحل
نشاط إ

الصور َة اأعلاه.
صف واأفراد مجموعتي ّ
 -اأ ُ

 براأيك ما الشّ روط التي ساعدتالبذر َة على ال�إ ِ
الصورة
نبات في ّ
اأعلاه؟

٣٤

نشاط ( :)٢تركيب البذرة
 .١اأ ْح ِضر بذوراً مختلفة (فولِ ،ح َمصُ ،ذرة ،قمح) ،عدسة مك ّبرة.
 .٢اأنقع البذور في الماء.
 .٣اأنْزِع غلاف (قشرة) بذرة الفول برفق واأسجل ملاحظاتي :
..............................................................................................
..............................................................................................

رسمها في المستطيل.
 .٤اأبعد الفلقتين عن بعضهما برفق ،واأ ُ

 .٥اأ َتف َّحص بالعدسة ال ُم َك ِبرة منطقة اتصال الفلقتين واأل�حظ (الجنين) ،واأصفه .
 .6اأكرر الخطوات باستبدال بذور الفول بالقمح .
 .٧اأتفحص بذوراً اأخرى ِ
(ح َمصُ ،ذرة) بالطّريقة نفسها واأسجل ملاحظاتي:
..............................................................................................
..............................................................................................

٣٥

اأستنتج أان :

البذرة تتكون من :
........................................ .١
........................................ .٢
........................................ .٣

لت اإليها في النّشاط
اأك ُت ُب ال�أجزاء التي ّ
توص ُ
ال ّسابق على ال ّرسم ال�آتي :
أاختبر نفسي

٣6

ال�نبـات:
أاول�ً :إ
ال�نبات
نشاط (ّ :)3
قصة إ
جيب عن ال�أسئلة التي تليها.
اأقراأ ّ
القص َة ال�آتي َة ثم اأ ُ
اأ
الصف ،ووضعتهما
حضرت اأماني بذرت ْين اإلى غرفة
ْ
ِ
س يحوي تراباً؛ بحيث جعلتهما يلامسان
في كاأ ٍ
جدار الكاأس ليسهل عليها مراقبتهما كما في
الصورة ال�آتية:
ّ

١

٢

3

٤

واأخذت ترويهما بالماء وتراقبهما
يومياً ،وبعد اأيا ٍم ل�ح َظت اأماني
بعض التغيرات على البذرتين.
فرحت اأماني بهذه التغيرات،
وتساءلت كثيراً عن تسمية هذه
تمر البذر ُة فيها
المراحل التي ُ
لتصبح بادر ًة تنمو وتُ َك ِو ُن نباتاً
يحم ُل ال�أوراقَ وال�أزها َر ،ويك ّون
الثِما َر التي تحوي بذوراً جديدةً.

٣٧

 .١ماذا اأ َح َض َرت اأماني ؟
................................................................................................

فعلت اأماني بالبذرتين ؟
 .٢ماذا ْ
................................................................................................

ل�حظت اأماني على البذرتين بعد اأيام؟
 .٣ماذا
ْ
................................................................................................

 .٤اأختا ُر بِذ َر ًة َواأقلِ ُد اأماني في زِرا َعتها.
السابقة.
راقب واأ ِ
سج ُل ال َتغ ُيرات التي تحدث للبذرة َ
 .٥اأ ُ

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

 .6اأرس ُم التغيرات.

تي اأماني.
 .٧اأقا ِر ُن ال َت َغ ُيرات التي َح َدثَت لِبذرتي مع بِذ َر ْ
٣٨

ال�نبـات:
ثاني ًا :مراحل إ
ال�نبات
نشاط ( :)٤مراحل إ
الصور ُة ال�آتي ِة مراح َل ال�إ ِ
نبات:
تمثّل ّ

الماء ،فتنتفخ
.١
تمتص البذر ُة َ
ُ
وتخرج البادرة.
الغلاف،
ثم ينش ُق
ُ
ُ
الج َذير ( تصغير جذر ) من البادر ِة،
 .٢ينمو ُ
ويتّ ِج ُه اإلى اأسفل.

 .٣تنمو ال ّسويق ُة ( تصغير ساق ) من البادر ِة،
و َتتّ ِج ُه اإلى اأعلى.

البادر ِة

الج َذير
ُ

الس َو ْيقَة
ُ

٣٩

السويق ُة
 .٤ينمو ُ
الج َذ ُير ليك ِو َن الجذ ُر ،وتنمو ُ
مك ّون ًة ال ّساقَ وال�أوراقَ .

نبات كامل

اأك ُت ُب بِلُ َغتي تعريفاً للاإ ِ
نبات:

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

اأع ّد ُد مراح َل ال�إ نبات:

٤٠

.١

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

.٢

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

.٣

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

.٤

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

الصور ال�آتية لتمثّل مراحل
اأساع ُد ليلى في ترتيب ّ
أاختبر نفسي ال�إ نبات لبذرة الفاصوليا بوضع ال�أرقام ِالمناسبة
الصورة.
اأسف َل ّ

٤١

ال�نبات:
ثالث ًا :شروط إ
نشاط ( :)٥مشكلة وح ّل

اأ ّصيص سعا ٌد

علي
اأ ّصيص ٌ

زرعت سعا ٌد بذو َر ِ
علي بذو َر الفول في اأصيص اآخر.
ْ
الفول في اأصيص ،وزر َع ٌ
ونمت لتك ّون نباتاً ،بينما بذور سعاد َب ِق َيت كما هي ولم َت ُنب ْت.
نبتت بذور علي،
ْ
ْ
بِراأيك ،ما ال�أسباب التي منعت بذور سعاد من ال�إ نبات؟
نتعرف اإليها من خلال اإِجراء التجربة
تنبت ،ه ّيا
ُ
علي لبذوره حتى َ
 هناك شروط وفّرها ٌال�آتية:

٤٢

ال�نبات:
تجربة شروط إ
الموضحة في ال َرسم ال�آتي:
اأقوم بتنفيذ الخطوات
َ

١

٢

٣

٤

اأزر ُع بذور الفاصولياء في اأربعة صحون كما ياأتي:
حن ال� أ ّول في غرفة
الصف بحيث يصل اإليه الهواء ،واأتركه دون ماء.
 .١اأض ُع َ
ِ
الص َ
الصحن ال� أ ّول في غرفة
 .٢اأسكب قليلا ً من الماء على َ
الصحن الثّاني واأضعه مع َ
الصف.
ّ
الصحن الثّالث ،واأغطّيه جيداً واأضعه بجانب
سكب نفس الكم َية من الماء على َ
 .٣اأ ُ
الصحن ال� أ ّول والثّاني.
َ
الصحن ال ّرابع ،واأضعه داخل الثلاجة مع
سكب نفس الكم َية من الماء على َ
 .٤اأ ُ
تعريضه للهواء بين فترة واأخرى .
٤٣

اأتعاو ُن واأفراد مجموعتي في ال�إ جابة عن
ال�أسئلة ال�آتية:
الصحن ال� أ ّول؟
حجبت ُه عن َ
 .١ما الشَ رط الذي َ
..................................................................

الصحن الثّالث ،ماذا حجبت عنه؟
قمت بتغطية َ
 .٢عندما ُ
..................................................................

الصحن ال ّرابع في الثّلاجة وتعريضه للهواء بين
 .٣عند وضع َ
فتر ٍة واأخرى ،ما الشَ رط الذي اأريد اإبعاده؟
..................................................................

الصحون ال�أربعة نمت البذور ؟
 .٤بعد عدّة اأيام األ�حظ في اأي من ّ
..................................................................

اأتعاون واأفراد مجموعتي في تفسير ما حدث.

أاستنتج أا َن ُش َ
روط إِ
ال�نبات:
 ........................و  ...........................و
٤٤

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

ال َدرس ال ّرابع :العناية بالنّبات
نشاط ( :)١أاعما ٌل أاقو ُم بها
الصور ال�آتية:
اأ َعبر عن ال�أعمال في ّ

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

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

قترح ومجموعة من زملائي اأعمال� اأخرى نقوم بها للمحافظة
اأ ُ
على النّباتات.
.....................................................................

٤٥

نشاط ( :)٢ممارسات ل� أارغبها
اأع ّبر عن الممارسات ال�آتية:

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

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

اأتعاو ُن وزملائي في المجموعة في تصميم شعارات تُع ّزز المحافظة
على النّباتات في البيئة الفلسطينية.

٤6

مشروع :زيارة َم ْشتَل ُمجاور
 .١اأذ َه ُب و ُزملائي اإلى َمشتلٍ مجاور ل�أتعلّ َم زراع َة البذور وال�أشتال.
عاو ُن و ُزملائي في عمل مشتل صغير في حديقة المدرسة اأو في
 .٢أا َت َ
الص ِف َية.
اإحدى زوايا الغرفة َ
اأع ّبر عن الممارسات ال�آتية:

* ه ّيا نُشاهد م َعاً فيل َم( :مش َت ٌل في بلدي) ال ُمرفق في القرص ال ُمد َمج.
٤٧

أاسئلة الوحدة
السؤال ال� أ ّول:
ُ
اأك ُت ُب اأسماء أاجزاء النّبات على ال ّرسم ال�آتي:

٤٨

السؤال الثّاني:
ُ
سماء أاجزا ِء النّبات اأمام كل وظيفة من الوظائف ال�آتية.
اأك ُت ُب اأ َ
الوظيفة

الرقم
١

تثبيت النّ ِ
بات قي التّربة.
ُ

٢

صن ُع الغذاء.

٣

نق ُل الما ِء من الجذور اإلى جميع اأجزاء النّبات.

٤

امتصاص الما ِء وال�أملاح من التّربة.
ُ

٥

تكوي ُن الثِمار والبذور.

6

نق ُل الغذا ِء من ال� أ ِ
وراق اإلى ال�أجزاء ال�أخرى
للنّبات.

الجزء

٤٩

السؤال الثّالث:
ُ
الصور:
اأك ُت ُب اأسماء البذور ال�آتية في المستطيلات اأسف َل ّ

السؤال ال ّرابع :اأرا َد اأحمد زراعة بذو ِر البط ّيخ في وعاء يحوي قُطناً ،فغمرها بالماء
ُ
َ
ول�حظ اأ َن البذور تعفنّ ْت ولم تنبت ،اأف ّس ُر ذلك.
مدة طويلة،
...........................................................................
.........................................................................

٥٠

السؤال الخامس:
ُ
اأ َرتِب َمراحل اإِنبات ال ِبذ َرة ال�آتية بكتابة ال ّرقم المناسب في المستطيل المجاور:
فتتجه ال ّسويقة اإلى اأعلى.
تنمو البادر ُة ّ
الماء ،فتنتفخ وينش ُق الغلاف لتخرج البادرة.
تمتص البذر ُة َ
ُ
السويق ُة مك ّون ًة ال ّساق وتتفتح ال�أوراق.
ينمو
الجذير مك ّوناً الجذر ،وتنمو ّ
ُ
ينمو الجذ ُر في البادرة ويت ّجه للاأسفل.
السادس:
ُ
السؤال ّ
ثلاث ٍ
اأعدّد َ
طرق للعناية بالنّباتات.
........................................................................................... .١
.٢

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

.٣
السابع:
ُ
السؤال ّ
ماذا يحدث اإذا:
 .١قُ ِط َع ْت جذو ُر النّبات.

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

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

بيضاء في ما ٍء م َل ٍ
ون.
 .٢وضعنا زهر ًة
َ
...............................................................................................

٥١

السؤال الثّامن:
ُ
الصور ال�آتية:
اأعلّق بِلُ َغتي على ّ

١

٢

٣

٤

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

٥٢

السؤال التاسع:
ُ
اأشطب الكلمات ال�آتية لمعرفة كلمة الس ّر المناسبة
( ثمار ،اأوراق  ،ساق  ،جذور  ،اأزهار)
ث

م

أا

ا

ر

أا

ب

ا

و

س

ج

ت

ا

ل

ر

ز

ا

ا

ن

ا

ق

ج

ذ

و

ر

ء

أا

ز

ه

ا

ر

ق

كلمة الس ّر:

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

٥٣

٢

الوحدة الثّانية
رض وثرواتها
ال�أ ُ

صف ما أاشاهده في الصّ ورة .
أا ُ
تعيش الكائنات الحية عليه؟
ما اسم الكوكب الذي
ُ

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

ما العوامل التي جعلت هذا الكوكب مؤ ّهلاً للحياة؟
............................................................................................

٥٤

اأهداف الوحدة:
يتوقع بعد دراستك لهذه الوحدة
أان َتكون قاد ًرا على أان:
ِ
طبقات ال�أرض ال ّرئيسة.
تُ َح ّد َد

كشف مك ّونات القشرة ال�أرض ّية.
َتس َت َ
ستنتج اأهمية الثَروات الطّبيع ّية في فلسطين.
َت َ
َت َتت َب َع دورة الماء في الطبيعة.
تُ َ
حافظ على الثَروات الطّبيع ّية في فلسطين.

٥٥

ال َدرس ال� أ ّول :طبقات ال�أرض
نشاط ( :)١أاين أانا ؟
حضر مج ّسم الكر ِة ال�أرض ّي ِة واأع ّي ُن وطني عليه.
اأ ُ

٥6

نشاط ( )٢طبقات ال�أرض
حضر بيض ًة مسلوق ًة بقشرها.
 .١اأ ُ
قصها من المنتصف.
 .٢اأ ّ
ل�حظ عد َد الطّ ِ
 .٣اأ ُ
بقات فيها.
ِ
طبقات البيضة.
 .٤اأس ّمي
ِ
الموضحة في الشّ كل اأدناه:
طبقات البيضة وطبقات ال�أرض
بين
ّ
 .٥اأقار ُن َ
شر ُة ال�أرض َية
ال ِق َ
الستار (الوِشاح)
ِ
اللُ ّب

 .6ماذا نطل ُق على الطّبقة الخارج ّية من طبقات ال�أرض؟
ق على الطّبقة الوسطى من طبقات ال�أرض؟ ..............................
 .٧ماذا نطل ُ

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

 .٨ما الطّبقة التي تعتبر مركز ال�أرض ؟
رض تتكون من ثلاث طبقات:
 .9أا
ُ
ستنتج أا ّن ال�أ َ

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

اأ ......................... .ب  ...........................جـ .........................

٥٧

نشاط ( :)3العالم في يدي
ه ّيا نص ّم ُم نموذجا للكرة ال�أرض ّية بالمعجون
 .١اأشكّ ُل كر ًة من قطعة المعجون ال�أحمر.
ٍ
صفراء ،واأل ّفها حو َل الكر ِة الحمراء واأجعلها سميك ًة قليلاً.
معجون
حضر قطع َة
 .٢اأ ُ
َ
مزج قطع ًة من المعجونين ال�أزرق وال�أخضر ،ث ّم األ ّفها حو َل الكرة الصفراء.
 .٣اأ ُ
 .٤اأقط ُع نصف الكرة الناتجة -كما في الشّ كل. -

 .٥ماذا تلاحظ؟
 .6ما اأوجه التشابه بين النموذج الذي صنعته وطبقات ال�أرض؟ اأناقش ذلك مع زميلي
...........................................................................

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

أابحث بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية
ِ
ٍ
طبقات
نباتات يشب ُه تركيبها
اأبحث َعن ثما ِر
ال�أرض؛ واأرسمها في دفتري.
٥٨

ال َدرس الثّاني :مك ِونات القشرة ال�أرضية
نشاط ( :)١سطح ال�أرض

الصورة.
صف ما اأشاهده في ّ
اأ ُ

عيش فيها.
سطح ال�أر ِ
صف َ
اأ ُ
خرج اإلى الحقول المجاورة ،واأ ُ
ض في المنطق ِة التي اأ ُ
ض التي اأعيش فيها
اأرس ُم في دفتري صور ًة
لسطح ال�أر ِ
ِ
واألّونها باألوا َن مناسب ٍة.

٥٩

هيا
نلون

نشاط ( :)٢أال ّون عالمي

 .١األ ّو ُن المناط َق المرقّم َة بالرقم ( )١باللّون ال�أزرق.
 .٢األ ّون المناط َق المرقمة بالرقم ( )٢باللّونَين ال�أخضر والبنّي معاً.
لون من ال� أ ِ
 .٣ماذا يمثّ ُل ك ُل ٍ
لوان ال ّسابقة.
البني وال�أخضر يمث ّلان ...........................
 .٤ال�أزر ُق يمثّ ُل ُ .٥ ....................
ستنتج أا َن:
 .٦أا
ُ
ن من  .............................و .............................
ض يتك ّو ُ
سطح ال�أر ِ
أاَ .
ب .طبقة ال�أرض الخارجية الصلبة تُسمى بــ ........................................
6٠

النّشاط ( :)3ال ِقشر ُة ال�أرض ّية
أاول�ً :جولة
ِ
الحقول
اأقو ُم بجول ٍة مع زملائي في حديق ِة المدرس ِة اأو في اأح ِد
المجاورة،اأ ُ
ض الخارج ّي ِة الصلب ِة التي
ل�حظ طبق َة ال�أر ِ
سير عليها،ماذا اأسم ّيها؟ ....................................
اأ ُ
نات الِ ْ
قشر ِة ال�أرض ّي ِة
ثاني ًا :مك ّو ُ
نكتشف معاً مك ّونات ال ِق ْشر ِة ال�أرض ّي ِة
ه ّيا
ُ
حضر ع ّي ٍ
نات من التّرب ِة والحجار ِة من مناط َق مختلف ٍة.
 .١اأ ُ
ص الع ّي ِ
نات التي جمعتها باستخدام العدس ِة المك ّبر ِة.
 .٢اأ ّ
تفح ُ

 .٣ماذا تحتوي عينات التّربة التي فحصتها ؟

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

ستنتج أا َن القشر َة ال�أرض ّي َة تتك ّونُ من:
 .٤أا
ُ

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

مشروع

اأصن ُع نموذجا لمك ّو ِ
فلسطين ،واأضعه
نات القشر ِة ال�أرض ّي ِة في
َ
الصف.
في زاوي ِة العلو ِم في
ِ
6١

روات ال ّطبيع ّي ُة
ال َدرس الثّالث :الثَ ُ

أاع ّب ُر ع ّما أاشاهده في الصّ ورة

6٢

نشاط ( :)١كنو ُز بلادي

الصور؟
 .١لماذا اأطلقنا اس َم كنو ٍز على هذه ّ
...........................................................................................

آخر يمك ُن اأ ْن نطلقه على هذه الكنوز ؟
 .٢اأفكّ ُر في اس ٍم ا َ
...........................................................................................

 .٣من الذي اأوجدها في الطّبيعة؟ ولماذا؟
...........................................................................................

 .٤اأك ُت ُب بِلُ َغتي تعريفاً للثّروات الطّبيع ّية.

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

6٣

نشاط ( :)٢أانوا ٌع الثَروات الطبيع ّية

قس ُم الثَروات الطبيع ّية إالى
تُ َ
المجموعة ال� أ ّولى

المجموعة الثّانية

بين عناص ِر المجموعة ال�أولى:
ّ
الصف ُة المشترك ُة َ
بين عناص ِر المجموع ِة الث ّانية......................................... :
ّ
الصف ُة المشترك ُة َ
نستنتج اأ َن الث ِ
َروات الطّبيع ّية تُقس ُم اإلى نوع ْين ................... :و ....................
ُ
........................................

6٤

نشاط( :)3أاهم ّي ُة الثَ ِ
روات الطبيع ّية
ستنتج اأهم ّية الث ِ
َروات الطبيع ّي ِة للاإ نسان-:
اأتاأ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتية ،واأ ُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6٥

نشاط ( :)٤صناعة الحجر في فلسطين
الصور ال�آتية:
بقص ٍة من اإنشائي عن ّ
اأع ّب ُر ّ
١

٢

قلع الصخو ِر من ال�أرض،
ونقلها

وصول الحج ِر من المحاجر
اإلى المناشير

٣

قص الحجر
ّ

٤
نقش الحج ِر

الح َج ِر في فلسطين:
ص َم َراحل ّصنا َعة َ
* األَخِ ُ
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
هب ال�أبيض) ال ُمرفق في القرص ال ُمد َمج.
* ه ّيا نُشاهد م َعاً فيلم( :ال َذ ُ
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مشروع :اأبني من ُصخور بلادي
ٍ
عينات من صخور بلادي ،ونشكّ ُل منها
ه ّيا نجم ُع
اأحواضاً زراعية لحديقة المنزل اأو المدرسة.

ُمنا َق َشة
ه ّيا نٍناقش معاً
“ملح بلادي
ُ
ساس طعامي”.
اأ ُ

هل تعلم:

الكائنات الح ّي ُة
تعيش
ُ
 اأن َالبحر الم ّي َت هو اأ ُ
خفض منطق ٍة في العالم ،ول� ُ
فيه لشدّة ملوحة مياهه.
 اأن اأشهر الحجارة في فلسطين هي حجار ُة ِجبال الخليل ونابلس ،وتُل ّق ُب
حجارتها بــ "ال ّذهب ال�أبيض".
6٧

نشاط( :)٥مياهنا ومصادرها

الهُ طول

مصادر المياه
مياه جوف ّية

مياه جوف ّية

مياه سطح ّية

السابقة.
أاعبر عن الصّ ور ّ
استنتج أان مصادر المياه هي  ................... :و  ..................و ..................
6٨

نشاط(:)٦ينابيع بلادي
ُ
اأنا ِم ْن محافظ ِة اأريحا التي
تمتا ُز بعيونها العذبة ،مثل عين
السلطان ،وعين العوجا.

اأنا ِم ْن محافظ ِة بيت
لحم التي تشتهر بالينابيع
والعيون مثل عين َب ِتير.

اأنا ِم ْن محافظة نابلس
الينابيع والعيون
المشهورة بكثر ِة
ِ
فيها ،مثل نبع راأس العين ،والباذان،
وعين العسل ،وغيرها.

أابحث بال ّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشّ بكة العنكبوت ّية
سماء ينابيع وعيون ما ٍء في منطقتي اأو
اأ ُ
بحث عن اأ َ
في المناطق القريبة منها ،واأتح ّق ُق من المعلومات
بسؤال اأحد اأفراد عائلتي.

6٩

السلوكات ِء ال َن� آحيا
بالما
نشاط(:)٧
ِ
تية-:
ما راأيك في
ما راأيك في السلوك ّيات ال�آتية:

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

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

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

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

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

قترح طرقاً اأخرى للمحافظة على المياه .
اأ ُ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

٧٠

أاف ّكر

ِ
استهلاك المياه ،واأك ُت ُبها في
اأفكّ ُر في عبار ٍة لترشي ِد
خصص-:
المكان ال ُم ّ

٧١

المتاهة

ِ
للوصول اإلى ال ّراية.
سيسير فيها
ه ّيا نساعد اأحمد في كتاب ِة مصاد ِر الميا ِه في الطريق التي
ُ

٧٢

ال َدرس ال ّرابع :دورة الماء في ال ّطبيعة
نشاط ( :)١أاين اختفى الماء؟
الماء
اأين اختفى ُ
الموجود في الملابس؟

َ
الصو ِر اأعلاه؟
اأتساءل :ما الذي
حدث في ّ

٧٣

نشاط( :)٢التَ ُ
بخر
نذهب الى المختبر َونقوم معاً بتنفي ِذ التجربة ال�آتية:
ه ّيا
ُ
 .١اأض ُع كم ّي ًة قليل ًة من الما ِء في ٍ
زجاجي
دورق
ٍ
 .٢اأ ُ
ل�حظ حال َة الما ِء في الدّورق.
 .٣اأض ُع الدورقَ على الحاملِ فوقَ مصد ِر اللّهب.
ُ
يحدث للما ِء في الدّورق.
صف ما
 .٤اأ ُ

ستنتج أا ّن
 .٥أا
ُ
 .6حال ُة الما ِء قب َل وضعه على اللّهب ....................................................

............................................................................:

ِ
ض الما ِء للحرارة؟
 .٧ماذا تصاع َد من
الدورق بعد تع ّر ِ

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

ستنتج أا َن الت ُ
َبخ َر:
 .٨أا
ُ

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

ساعدوني........
طلب وائ ٌل من ابنته رشا اأن ترو َي حديقة المنزل
َ
صباحاً
وقت ال َظهيرة.
ومساء ،واأ ْن تتجنّ َب َ
ً

ه ّيا نساع ُد رشا في تفسير ذلك.

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

٧٤

نشاط ( :)3من أاين أاتى الما ُء؟

الصور اأعلاه؟
تت
اأتساءل :من اأين اأ ْ
ُ
قطرات الماء في ّ

٧٥

نشاط ( :)٤التَكاثُف
نذهب للمختب ِر ونقوم معاً بتنفيذ التجربة ال�آتية:
ه ّيا بنا
ُ
 .١اأملا أ ال�إ بري َق بالما ِء حتى منتصفه ،واأضعه على النّا ِر
يغلي.
حتى َ
 .٢ماذا تصاع َد من ال�إ بريقِ ؟
.............................

 .٣اأع ّرض البخا َر المتصاع َد
زجاجي بار ٍد.
لسطح
من ال�إ بريقِ
ٍ
ٍ
 .٤اأكم ُل :تح ّو َل بخا ُر الما ِء اإلى .............................................
 .٥أا
ستنتج أانّ............................................................... :
ُ
 .6عمل ّية تح ّول بخار الما ِء من الحالة ....................اإلى الحالة ،..........................
بسبب تع ّرضه
لسطح بار ٍد تُس ّمى بـ........................................................
ٍ

٧6

ساعدوني........

يتاب ُع سام ٌر النشر َة الجويّ َة بصور ٍة مستمر ٍة ،واأشارت اآخر نشر ٍة جويّة سمعها اإلى اأ ّن الج َو
سيكون بارداً والغيوم كثيفة ،تصاحبها اأمطا ٌر شديد ٌة مصحوبة برياح.

ساءل سام ٌر :كيف تتشكّ ُل الغيو ُم
َت َ
في السماء؟

٧٧

نشاط (:)٥دورة الماء في ال ّطبيعة

جـــريان سطحي
بحيرة

 .١اأسرد قصة حول قطرات الماء.
 .٢اأك ُت ُب مراحل دورة الماء في الطّبيعة.

تربة

مياه جوف ّية

محيط

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

 .٣لماذا ُسم ّيت العمل ّي ُة ال ّسابق ُة بــ "دورة الماء في الطّبيعة" ؟

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

* ه ّيا نُشاهد م َعاً اأغنية( :ق ُطورة) ال ُمرفق ُة في القرص ال ُمد َمج.
٧٨

نشاط ( :)٦مشروع صغير
أاف ّكر

أاول�ً :تحلية الماء المالح
ٌ
يعيش في مدين ِة رفح في قطاع
سامي ص ّيا ٌد
نشيطُ ،
ماء
غزة ،وبينما كان في رحلة عرض البحر ،نف َد ُ
الشُ رب الذي معه.
اأفكّ ُر في طريق ٍة اأساع ُد بها "سامي" في تحلية ما ِء
البحر المالح.

ثاني ًا :نص ّمم مع ًا
اأتعاو ُن واأفراد مجموعتي في
تصميم ُمج ّس ٍم لدور ِة الماء في
الطّبيعة باستخدام مواد و ُمخلَفات
من البيئة.

٧٩

ِ
تركيب ال�أجزا ِء ال�آتية لتكوين
اأقوم ب إاعاد ِة
دور ِة الماء في الطّبيعة.

٨٠

نمرح مع ق ّطوره
ُ

٨١

٨٢

أاسئلة الوحدة

الصحيحة ،و اإشارة
السؤال ال� أ ّول  :أاض ُع اإشارة
اأمام العبارة ّ
ُ
الصحيحة في كل مما ياأتي ،مع تصويب ال�إ جابة الخاطئة-:
ّ

اأما َم العبار ِة غير

والهواء من الث ِ
َروات الطبيع ّية الح ّية.
مس
ُ
  -١الشّ ُ
....................................................................
  -٢المياه المتج ّمعة في باطن ال�أرض تُس ّمى بالمياه الجوف ّي ِة.
....................................................................
  -٣التبخ ُّر هو عمل ّية تح ّو ِل بخا ِر الماء اإلى سائل.
....................................................................
ض من يابس ٍة وماء.
سطح ال�أر ِ
  -٤يتك ّو ُن ُ
....................................................................
  -٥للصخور اأهم ّي ٌة كبير ٌة في حياتنا اليومية.
....................................................................
ذكر تطبيقاً من حياتي اليوم ّية على ك ِل عمل ّية من العمل ّيات ال�آتية-:
ُ
السؤال الثّاني :اأ ُ
ال َتبخُ ر:

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

التّكاثف:

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

ال َتبخُ ر والتكاثف معاً:

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

٨٣

الصحيحة فيما ياأتي:
السؤال الثّالث :اأض ُع دائر ًة حو َل رم ِز ال�إ جابة ّ
ُ
عتب ُر من الثَروات الطّبيع ّية غير الح ّية؟
 -١اأ ّي م ّما ياأتي ُي َ
الصخور
ب -النّباتات
اأ -الحيوانات
جـّ -
 -٢ماذا يغطي معظ َم القشر ِة ال�أرض ّية؟
ب -ماء
اأ -رمال

جـ-اأشجار

 -٣اأي ال�آتية تُع ُد من المياه الجوف ّي ِة؟
ب -البئر ال�رتوازية
اأ -البحر

جـ -المحيط

د -ال�إ نسان
د -جبال
د -النهر

تحت اأش ّع ِة الشمس .اأي العمل ّيات
-٤
تجف قطع ُة القما ِ
ش المبلول ِة عند وضعها َ
ُ
تصف ما حدث؟
ال�آتية
ُ
د -الغليان
جـ -الهطول
ب -التكاثف
اأ -التبخّر
يصف عملية التكاثف؟
 -٥اأ ّي من ال�آتية
ُ
اأ -سائ ٌل يتح ّول اإلى صلب.
جـ-صلب يتح ّول اإلى غاز.
ٌ

٨٤

صلب يتح ّو ُل اإلى سائل.
بٌ -
د-غا ٌز يتح ّو ُل اإلى سائل.

ِ
العبارات ال�آتية-:
المناسب اأمام
العلمي
المصطلح
السؤال ال ّرابع :اأك ُت ُب
ُ
َ
َ
َ
عمل ّي ُة تح ّول الماء من الحالة السائلة اإلى الحالة الغازيّة
عمل ّي ٌة مستمر ٌة في الطبيعة تحافظ على نسبة الماء على
سطح ال�أرض.
ثلج اأو َب َر ٍد.
نزو ُل الما ِء على شكل مطرٍ ،اأو ٍ
عمل ّي ُة تح ّول بخار الماء اإلى سائلٍ بسبب البرودة.
سطح ال�أرض.
الميا ُه المتجم ّع ُة فوقَ
ِ
ك ّل شيء موجود في الطبيعة ويستفي ُد منه ال�إ نسان في
جوانب حياته المختلفة.
المياه المتج ّمع ُة في باطن ال�أرض.

٨٥

ِ
ض ال ُمشا ِر اإليها بال�أسهم-:
سماء
طبقات ال�أر ِ
ُ
السؤال الخامس :اأك ُت ُب اأ َ

تجف بصورة اأسرع؟ ولماذا ؟
ُ
السؤال ّ
السادس :اأ ّي الملابس في الشّ كلين ال�آتيين ّ

الشّ كل ( :)١يو ٌم غائ ٌم

مشمس
الشّ كل ( )٢يو ٌم
ٌ

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

٨6

الصور ِة ال ُمخالف ِة فيما ياأتي مع ِ
بيان السبب-:
السابع :اأرس ُم دائر ًة حو َل ّ
ُ
السؤال ّ

السبب:

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

السبب:

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

السبب:

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

٨٧

السؤال الثّامن:
ُ
ِ
زجاجي خلال يو ٍم حا ٍر كما في الشّ كل (،)١
ماء بار ٌد شدي ُد البرود ِة في اإبريقٍ
وض َع ٌ
ّ
طح الخارجي للاإ بريق كما في الشّ كل ()٢؛
الس ِ
وبعد ذلك بقليل ظهر سائ ٌل على َ
الخارجي للاإ بريق رقم (.)٢
اأ َعلِ ُل ُظهو َر السائل على السطح
ّ
.............................................................................................
.............................................................................................

()١

٨٨

()٢

فس ُر ما ي أاتي:
ُ
السؤال التّاسع :أا ّ
 -١وجود َق َط ِ
الصباح الباكر ،رغم عدم تساقط المطر.
رات ماء على الس ّيارات في ّ
.............................................................................................

 -٢للاأبقا ِر اأهم ّي ٌة كبير ٌة في حياتنا.
.............................................................................................

سطح ال�أرض
السؤال العاشر :تُع ُد الميا ُه من الثَروات الطبيع ّية الموجودة على
ُ
ِ
التي نستخدمها في الحياة اليومية.
اأ) اأك ُت ُب ثرو ًة طبيع ّي ُة اأخرى مستخدم ًة في الحياة اليوم ّية:
ب) اأصف استخدامها:

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

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

ِ
خطوات دور ِة الماء في الطّبيعة على الشّ كل
السؤال الحادي عشر :اأك ُت ُب
ُ
المب ّين في ال�أسفل مستخدماً العبارات ال�آتية-:
 -١هطو ُل الماء اإلى ال�أرض.
 -٣صعو ُد البخا ِر اإلى اأعلى.

-٢تكاثف ُبخا ِر الماء.
ُ
 -٤تبخ ُّر الماء.

جـــريان سطحي
بحيرة
مياه جوف ّية

٩٠

تربة
محيط

تم بحمد الله

٩١

لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم
د .شهناز الفار

د .بصري صالح
أا .عزام أابو بكر

أا .ثروت زيد
م .فواز مجاهد

د .سمية نخالة
أا .علي مناصرة

م .جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
أا.د .عماد عودة
د .رباب ج ّرار

د .جواد الشيخ خليل
د .سعيد الكردي

د .عفيف زيدان
د .مراد عوض الله

د .محمد سليمان
د .معمر شتيوي

د.اإيهاب شكري
د.فتحية اللولو
أا .اإيمان الريماوي
أا .حكم أابو شملة

د.خالد صويلح
أا .أاحمد سياعرة

أا .صالح شلالفة
أا .فراس ياسين
أا .مرسي سمارة

أا .ابراهيم رمضان
حماد
أا .خلود ّ
النجار
أا .عفاف ّ
أا .فضيلة يوسف
أا .مي اشتية

د .حاتم دحلان
د .صائب العويني
د .محمود ال أ�ستاذ
د .معين سرور

السوسي
د .خالد ّ
د .عدلي صالح
د .محمود رمضان
د .وليد الباشا

د.سحر عودة
أا .أاماني شحادة
أا .جنان البرغوثي
أا .رشا عمر

د.عزيز شوابكة
أا .أايمن شروف
أا .حسن حمامرة
أا .رياض ابراهيم

أا .عماد محجز
أا .محمد أابو ندى
أا .ياسر مصطفى

أا .غدير خلف
أا .مرام ال أ�سطل
أا.سامية غبن

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال� أ ّول من كتاب العلوم والحياة للصف الثّالث ال�أساسي
د .مروان اأبو الرب
اأ .اأنوار حامدة

اأ .اأماني شحادة
اأ .اإسراء شريف

اأ .بيان المربوع
اأ .اإيمان الجمل

اأ .اأريج البزور
اأ .اإيمان فنانة

اأ .تهاني الفار
اأ .رغدة حلس

اأ .جنان البرغوثي
اأ .سامية غبن

اأ .حسن اأبو عبيدة
اأ .سعيد الملاحي

اأ .رامي مشتهى
اأ .سهير اأبو سيف

اأ .علا النعسان
اأ .ماجدة المغاري
أا .نبيلة أابو زينة
أا.محمد قرارية

اأ .فضية اأبو ميري
اأ .محمد البرنية
أا .نور أابو حجلة

اأ .فوزي جاد الله
اأ .منى الخزندار
أا .هبه أابو رفعه

اأ .ماجدة اأبو زيد
اأ .ميرفت البيومي
أا.مازن عامر

