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تمهيد
يتصــف �ل�إ صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة� ،لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشـاأة،
�ل�أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية
و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة ،و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون ،مــن خــلال
عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات ،يتفاعــل �لمو�طــن معهــا ،ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا ،ويســهم فــي صياغــة
برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�آمــال ،ويلامــس �ل�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.
ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة
بــكل �قتــد�ر ،و�ل�إ عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة ،دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة
و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء ،و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة،
وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي �لمعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار
و� ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد ،وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر
�لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،و�لعلــم ،و�لثقافــة،
و�لتكنولوجيــا ،وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم
بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات ،فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق
�لمطلــوب معرفي ـاً وتربوي ـاً وفكري ـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــر ّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس
لتــو�زن �إبد�عــي خـ ّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذ� �ل�إ طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد
�إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل� أ ّول؛
لتو ّجــه �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،
و�لتدقيــق ،و�ل�إ شــر�ف ،و�لتصميــم ،وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر،
ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
تشرين الثّاني 2016 /

مقدمة
ينــدرج �هتمــام وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي �لفلســطينية بتطويــر مناهــج �لتعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار �لخطــة �لعامــة
�لص ُعــد كافــة ،باســتلهام و�ضــح للتطـ ّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي
للــوز�رة؛ وســعيها �لحثيــث لمو�كبـ ِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى ُ
�لمتســارع ،وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب �لــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومتاأمــلا.
فــي هــذ� �ل�إ طــار؛ ياأتــي كتــاب �لعلــوم و�لحيــاة للصــف �لثّالــث �ل�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج �لعلــوم و�لحيــاة
�لهــادف �إلــى �إحــد�ث تطويــر نوعـ ٍـي فــي تعليــم �لعلــوم و�لحيــاة ،وتعلّــم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور و�كتســاب مــا تتطلبــه
مــن مهــار�ت ،وبمــا يوفّــر �لضمانــات �لكفيلــة بـاأن يكــون للطالــب �لــدور �لرئيــس �لمحــور ُي فــي عمليــة �لتعلــم و�لتعليــم.
�أمــا عــن �لكتــاب �لــذي بيــن �أيدينــا ،فقــد توز ّعــت مادتــه علــى فصليــن در�ســيين ،وهــو يشــتمل علــى �أربــع وحــد�ت ،حــوى
�لجــزء �ل� أ ّول منهمــا وحدتيــن؛ حملــت �ل� أ ّولــى عنــو�ن “�لنّباتــات” ،فــي حيــن حملــت �لوحــدة �لثّانيــة عنــو�ن “�ل�أرض
وثرو�تها“،وحــوى �لجــزء �لثّانــي منهمــا وحدتيــن؛ حملــت �لوحــدة �لثّالثــة عنــو�ن “�لتكيــف فــي �لكائنــات �لحيــة” ،فــي
حيــن حملــت �لوحــدة �ل ّر�بعــة عنــو�ن “�لمــا ّدة و�لحــر�رة” وحرصنــا علــى عــرض �لمحتــوى باأســلوب ســلسٍ ،وبتنظي ـ ٍم
تربـ ٍوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات �لمنهــج وفلســفت ُه ،ويتمثــل فــي دورة �لتعلــم.
�شــتمل �لمحتــوى علــى �أنشــط ٍة متنوع ـ ِة �لمســتوى َت َت ِس ـ ُم باإمكانيــة تنفيــذ �لطّلبــة لهــاِ ،
مر�ع َي ـ ًة فــي �لوقــت نفس ـ ِه مبــد�أ
ـس طبيعــة �لوحــدة �أو
�لفــروق �لفرديــة بينهــم ،مــع �ل�هتمــام بتضميــن �لمحتــوى صــور� ورســومات �إيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
�ل ـدّرس ،مــع تاأكيــد �لكتــاب فــي وحد�ت ـ ِه ودروس ـ ِه �لمختلف ـ ِة علــى مبــد�أ �لتقويــم �لتكوينـ ّـي ،و�لتقويــم �لو�قعـ ّـي.
وتســتلهم فلســف ُة �لكتــاب �أهم ّيــة �كتســاب �لطالــب منهجيــة علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل ،وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة
�لصــور ،و�لتعبيــر ،و�لكتابــة و�لقــر�ءة �لعلم ّيــة ،و�لرســم ،وعمـ ُل �لنمــاذج و�لتجــارب ،و�لبحــث،
و�لعمليــة ،ومنهــا :قــر�ءة ّ
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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الوحدة الثّالثة
ِ
الح َية
التَ َك ُيف في
الكائنات َ

اأ َتاأ َمل الصّ َور ،واأ َع ّب ُر عنها.
الح َي ُة؟
ماكن التي َتتَواج ُد فيها هذه
ُ
الكائنات َ
ماذا نُس ّمي ال�أ َ
العيش في هذه ال�أماكن؟
الح َي ُة
تستطيع
كيف
ُ
َ
الكائنات َ
ُ

أاهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة أا ْن تكون قاد ًرا على أان:

توض َح �لمقصو َد بالبيئ ِة ،وتح ّد َد مك ّوناتها .
ّ
�لح َية ،وخصائصها.
تح ّد َد �أنو�ع �لبيئات �لتي تعيش فيها
ُ
�لكائنات َ
�لح َية .
َتس َتن ِت َج مفهو َم �ل َت َك ُي ِف عند �لكائنات َ
بعض �أ ِ
�لح َية.
تتع ّر َ
شكال �ل َت َك ُي ِف عند �لكائنات َ
ف �إلى َ
ِ
�لح َية.
غر�ض �ل َت َك ُي ِف عند
تتع ّر َ
�لكائنات َ
ف �إلى �أ َ

تعطي �أمثل ًة على َت َك ُيف بعض �لنّباتات و�لحيو�نات و�ل�إ نسان.
َ
تمارس سلوك ّي ٍ
ات �إيجاب ّية للمحافظة على �لبيئة.
َ
٣

الدّرس ال�أ ّول :البيئات
نشاط ( :)1بيئتي فلسطين
جيب عن �ل�أسئل ِة �لتي تليها:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ُ

َم َكا ٌن نس ُك ُن فيه

َم َكا ٌن نل َع ُب فيه

و ُيس َمى____________ و ُيس َمى____________

س فيه
َم َكا ٌن ند ُر ُ

و ُيس َمى____________

�لصورةَ ،و�أناقشها مع ُزملائي.
�أ َتاأ َم ُل ّ
�لح َية ،وتتفـــاع ُل معه بــ ________.
تعيش فيه
ُ
�لكائنات َ
ن َُس ّمي �لمكا َن �لذي ُ
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مفهوم �لبيئة” في �لقرص �لمرفق.
٤

نات البيئ ِة
نشاط ( :)2مك ّو ُ
ِ
�لحقول �لمجاورة ،بمر�فقة معلّمي.
�أ َت َج َو ُل في حديق ِة �لمدرس ِة� ،أو في �أح ِد
�أ ُ
ل�حظ مك ّونات �لبيئة �لتي شاهدتُها.
كتب هذه �لمك ّونات حسب �لجدول �ل�آتي:
�أ ُ
نات ح َي ٌة
ُمك ّو ٌ

نات َغ ُير ح َي ٌة
ُمك ّو ٌ

�لح َية
كتب مك ّوناتها َ
عيني ،و�أتخ ّي ُل برك َة ما ٍء َ
قرب �لينابيع ،ثم �أ ُ
�أ ُ
غمض َ
�لح َية في دفتري .
ومك ّوناتها غير َ
قسم �إلى:
�أ ُ
ستنتج �أ َن مك ّونات �لبيئ ِة تُ َ
.____________________.٢ .____________________.١

٥

البيئات ُمختلفة
نشاط (:)٣
ُ
�لصو َر �ل�آتي َة ،ث َم �أجيب:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لقسم �ل� أ ّول:

�لص َو َر في �لقسم �ل� أ ّول بيئة �لـ _______________________.
 .١تُ َمثِل ّ
 .٢تُقس ُم �لبيئ ُة في �لقسم �ل� أ ّول �إلى:
�أ .___________________ .ب.______________________ .
جـ .___________________ .د.______________________ .
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�لبيئة �لصحر�ويّة” وفيلم “�لبيئة �لقطب ّية” في �لقرص �لمرفق.

٦

�لقسم �لثّاني:

�لصور َة في �لقسم �لثّاني �لبيئة �لـ __________________________.
 .١تُ َمثِ ُل ّ
ِ
�لبيئات �ل ّسابق ِة ل� تتو�ج ُد في فلسطين؟ لماذ�؟
� .٢أ ّي

_______________________________________________________.
� .٣أك ِم ُل خارط َة �لمفاهيم �ل�آتية:
�أقسام �لبيئة
تقسم �إلى
و
تقسم �إلى
و

�لمر�عي
و�لحقول

و

و
٧

نشاط ( :)٤أا ُ
عزف واأغنّي
هيا ننشدُ ،ونُغنّي معا:
ــــــيــــت �ل�أحـــيـــا ِء
بـيـ َئــ ُتـــنــا َب
ُ
َص َورهـــــا �لـــبـــاري�...أ ْب َد َعها
�أ ْقــــســــا ٌم�..أ ْشكـــا ٌل شَ ـــتّـــــى
غـــــابـــات بــــيــئــــ ُة قُـــــــ ْط ِبــ ّية
�لصحر�ء
َج َم ٌل َي ْجري في َ
�لــحـــقــــ ِل
�أغ َنــا ٌم َتـــر َعـــــى في َ
َف ْقـــــ َم ٌة َجــمـــيــــلــ ٌة شاهدناها
بِطـــريـــ ٌق َيـــــــ ْزهـــــو في لُ ْط ٍف
ِ
..عـــــاصــــفَــــ ٌة َث ْل ِج ّية
َبـــــــ ْر ٌد
ِ
�لغـــــابــــــات كَثيـــ َف ٌة
�أ ْشجــــــا ُر
�أ َسدٌ..نَ ِمــــ ٌرَ ..ف ْهـــــــدٌِ ..ذئْ ٌب
ـــــــفــــــر�ء َجــــــــــرد�ء
رض َص
ُ
�أ ٌ
ـــــــر
ل� َم َطــــ ٌر ..ل� َز ْر ٌع �أخْ َ
ـــــض ُ
َك ِمــــ َيــــ ُة َمــــــ َطـــــ ٍر َم ْقــــبـــــولَة
ــــر ..ر� ٍع َيجــــول
ُع ْش ٌب �أخْ َض ُ

�أقسا ُم �لبيئ ِة

ــــس ٌم ماء
ـــــسِ ،وق ْ
ِق ْســــ ٌم يـــــابِ ٌ
ــــج ٍ
مــــال و َبـــهـــــاء
َتـــــ ْزهــــو بِ َ
ٍ
بيئــــــــات ُمــخْ َت ِلــــف َــــة
ِعـــــ َد ُة
ـــــحر�ء
َح ْق ٌلَ ..م ْرعـــــى� ،أو َص ْ
ــــب ُح فــــــي �لماء
�أو
ٌ
حــــــوت َي ْس َ
َصق ٌر َحلَق في �ل�أجو� ِء
ُـــــب فـــــي �لثَـــــ ْل ِج َع َر ْفنــاها
َت ْثق ُ
ــــخ ٍ
ــــف
ــــــي ُمـــ َت َ
ُد ٌب قُـــــ ْطـــ ِب ٌ
بــــيـــئـــة جليديّة قُــ ْط ِب ّي ُة
ـــــو�نــــــات فــــــــــيها ُمخيفَة
َح َي
ٌ
َمـــــــــ َط ٌر �أ ْغنــــــاهـــــــا بالــــــــماء
نــــــا ِد َر ٌة فــــــيـــــها �ل�أحــــيــــــــــاء
ِ
ــــــــحر�ء
�لــــص ْ
قاحـــــ َلــ ٌة تِ ْلــــــكَ َ
َو َحــــــر�ر ٌة ِجــــــد�ً َمــــــ ْعــــقـــــولَة
وحــــقــــــول
تِـــــــــ ْلــــكَ َمـــــر� ٍع ُ
كلمات :نو�ل �إبر�هيم

هيا نستمع معاً �إلى نشيد “�أقسام �لبيئة” في �لقرص �لمرفق
٨

جيب عن �ل�أسئلة �ل�آتية:
�أ ُ

كتب �أسماء �أقسا ِم �لبيئ ِة �لتي ُذكرت في �لنّشيد:
� - ١أ ُ
أ� ._______________________.ب.________________________ .
ِع َد ُة ٍ
بيئات ُمخْ َت ِلفَة”.
َ - ٢و َر َد في �لنّشيد�“ :أ ْقسا ٌم �أ ْشكا ٌل شَ تّى
�أتعاونُ ،ومجموعتي في كتابة �أسماء �أشكال �لبيئات �ليابسة �لتي وردت في �لنّشيد.
�أ ._______________________.ب.________________________ .
جـ ._______________________.د.________________________ .
� - ٣أكم ُل �لجدول �ل�آتي:
�سم �لبيئة

خصائصها

تعيش فيها
�أسماء �لحيونات �لتي ُ

�لمر�عي و�لحقول
�لقطبي._________،
�لدب
ّ

ل� َم َطــ ٌر ..ل� َز ْر ٌع �أخْ َض ٌر

_____________.

٩

نشاط ( :)5المحافظ ُة على البيئة
جيب:
• �أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،ثم �أ ُ

كتب �لسلوك ّيات �لتي يقو ُم بها �لطّلب ُة للمحافظ ِة على �لبيئ ِة:
� .١أ ُ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
قترح وزميلي سلوك ّيات �أخرى للحفاظ على �لبيئة:
� .٢أ ُ
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
سلطة البيئة الفلسطين ّية
�أ ِ
رئاسي كسلطة مستقلّة ُتع َنى
نشئت “سلطة �لبيئة �لفلسطين ّية” عام ١٩٩٦م بمرسوم
ّ
بشؤون �لبيئة من كافّة جو�نبها لحمايتها وصيانتها ،وهي مسؤولة عن حماية �لبيئة
�لفلسطين ّية ومنع مو�ردها من �ل�ستنز�ف و�لتّل ّوث من خلال تطبيق �لقو�نين ووضع
�لفلسطيني.
�لبيئي لدى �لمجتمع
ّ
�لخطط �للازمة لذلك وتعزيز �لوعي ّ
١٠

الدّرس الثّاني :التَ َك ُيف
نشاط ( :)1ال َف ْق َمة

�لصورة �ل�آتية ،و�أتساءل ،ثم �أجيب:
�أن ُظ ُر �إلى ّ

يعيش حيو� ُن �ل َف ْق َم ِة؟ __________________________________.
� .١أ َين ُ
 .٢كيف ُيحا ِف ُظ هذ� �لحيو�ن على درج ِة حر�رة ِج ْسم ِه؟
_______________________________________________________
______________________________________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�لفقمة �لقطب ّية” في �لقرص �لمرفق.

١١

ستكشف
نشاط ( :)2أا
ُ
ش في �لبيئة �لباردة؟
هل تُسا ِع ُد �ل َط َبق ُة �لدُهن ّي ُة تحت جلد �لحيو�نات على �لعي ِ
حضر:
� .١أ ُ
ساع َة وقف

ماء ُم َثلّج

ما ّدة دهن ّية عازلة منادي َل ورق ّي ًة
� .٢أستعمل منديلا ً ورق ّياً ل� أ َغطي أ�حد أ�صابعي بالما ّدة �لدّهن ّية �لعازلة ،و�أترك �ل�إ صبع
�لثّاني دون �أ ْن �أغطّيه.
ُ
صبعي في ما ٍء ُم َثلّج.
� .٣أتوقّع ما
يحدث عن َد ِ
وضع ك ّل من �إ ِ
طلب من
� .٤أج ّرب� :أض ُع �إصبعي �لْ ُم َغطّى بالما ّدة �لدهن ّية �لعازلة في �لماء �ل ُم َثلّج ،و�أ ُ
زميلي �حتساب �لوقت �لذي يبد�أ عنده �لشّ عور بالبرودة� .أعي ُد ذلك مع �ل�إ صبع �لثّاني غير
�ل ُم َغطّى بالما ّدة �لدهن ّية �لعازلة ،و�أس ّج ُل �لنتائج.
__________________________________________________________.
� .٥أتباد ُل �ل�أدو� َر مع زميلي ،ثم �أعي ُد �لخطو َة �ل ّسابقة.
� .٦أف ّس ُر �لبيانات� :أ ّي �إصبع يمكن �أن �أبقيه في �لماء �ل ُم َثلّج م ّد ًة �أطول؟ لماذ�؟
____________________________________________________.
ستنتج �أنَ.__________________________________________ :
� .٧أ ُ
توجد تحت جلد �لحيو�نات �لقُط ِب َي ِة مثل �ل َف ْق َم ِة َطبق ٌة ُدهن َي ٌة تُ ُ
حافظ
َع َلى درج ِة َح َر� َرتها ،وتساعدها على �لعيش في �لمناطق �لبارد ِة.

بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية �أبحث عن تر�كيب
مختلفة تساعد �لحيو�نات على �لحياة في �لبيئات �لمختلفة.
١٢

نشاط (َ :)٣تـ َبا ُع ( د َوا ُر ) َ
الش ْمس
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أجيب:
�أتاأ ّم ُل وزميلي ّ

1

٣

2

�لصور أ�علاه؟_______________________________.
.١ما �سم �لنّبات في ّ
.٢لماذ� ُس ّمي بهذ� �ل�سم؟ ___________________________________.
ِ
ّجاهات �ل�أربع ِة في �ل�إ جابة عن �ل�أسئل ِة �ل�آتي ِة:
� .٣أ ْس َتعي ُن ب ُم َخطّ ِط �ل�ت
�لشَ مال
�لشّ رق

�لغرب

�لجنوب
� .٤أ ّي صور �لنّبات �أعلاه تمثّل �لوقت صباحاً؟ لماذ�؟
______________________________________________________.
�لصور ِة �لتي تد ُل علـــــى ك ٍل من �ل�أوقات �ل�آتية:
كتب رق َم ّ
� .٥أ ُ
وقت �لظّهيرة _________________:بعد �لعصر.__________________:
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ َد َو� ُر �لشَ مسِ” في �لقرص �لمرفق.

١٣

نشاط ( :)٤اأب َْح ُث عن َ
الشمس
ٍ
بصندوق به فتحة جانب ّية.
�أتوقّ ُع ماذ� يحدث للنّبات �إذ� ُغطّ َي
ه ّيا نج ّر ُب معاً:
ُحضر ما ياأتي:
 .١ن ُ

_
نبتة

صندوق كرتون به فتحة جانب ّية

بالص ِ
ندوق.
 .٢نُغطّي �لنّ َ
بات ّ
ُ
ُ
يحدث للنبتة بعد فتر ٍة من �لوقت.
نلاحظ ما
.٣
 .٤نُف ّس ُر ملاحظاتنا:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية �أبحث :ماذ� يحد ُُث
لنم ِو ِ
س في �لظ ِل؟
نبات َتـ َبـا ُع �لشَ م ِ

١٤

نشاط (َ :)5ع َر ٌق َيت ََص ّبب

�أقر�أ �لنص �ل�آتي ،و�أجيب:
�لمخب ِز �ل ُمجاور،
خرج جمال وهيا لشر�ء ُخب ٍز ِم َن
َ
ٍ
من �لما ِء َتظهر على وج ِه �لخ ّباز.
فلاحظا
قطر�ت َ
 .١ماذ� نطل ُق على �لقطر�ت �لموجودة على وجه �لخ ّباز؟
__________________________________.
 .٢ما مصد ُر هذه �لقطر�ت؟
__________________________________.
 .٣ما فائد ُة هذه �لقطر�ت لجس ِم �ل�إ نسان؟
____________________________________
___________________________________.
 .٤هل ل�حظت وجود مثل هذه �لقطر�ت على وجهك؟ متى؟
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
�ل َتع ُرق:صفة في جسم �ل�إ نسان ُتحافظ َعلى درجة حر�رة جسمه ثابتة في �لظّروف
�لمختلفة.
ُ
فات �لتي تساعده على �لتّع ّرق؟
ماذ�
�لص ُ
يحدث للاإ نسان �إذ� لم توجد في جسمه ّ
كتب بلُغتي تعريفاً للتك ّيف______________________________________:
�أ ُ
_________________________________________________________.
١٥

ف عند النَبا َتات
الدّرس الثّالث :التَ َك ُي ُ
نشاط (َ :)1ص ّبار بلادي

�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أجيب:
�أتاأ ّم ُل ّ

�لصور �أعلاه؟_________________________________.
 .١ما �س ُم �لنّبات في ّ
كتب �سماً �آخر له _________________________________________.
� .٢أ ُ
يعيش هذ� �لنّبات؟_______________________________________.
� .٣أين ُ
كتب �أسماء �أجز� ِء �لنّ ِ
بات على �لشّ كل �ل�آتي:
� .٤أ ُ

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم
�لصحر�و َية”
“�ل َن َباتات َ
في �لقرص �لمرفق.

١٦

نشاط ( :)2أاستقصي
�لص ّبار.
ُحضر بمساعدة معلّمنا نبات َ
.١ن ُ
ُ
.٢نلاحظ �ل�أشو�ك (�ل�أور�ق) ،ما �أهم ّيتها؟ ______________________________.
�لساقُ؟ _____________________.
(�لساق) .هل تبلّ َل ّ
�لماء على �للوح َ
ُ
.٣نسكب َ
ونصف ما نلاحظه؟
�لساق بمساعدة معلّمنا،
ُ
.٤نقط ُع جزء�ً من َ
ُ
نلاحظ؟
للساق .ماذ�
.٥نحاو ُل بمساعدة معلّمنا �إز�لة �لطّبق ِة �ل ّسطح ّي ِة (�لشّ مع ّي ِة) َ
__________________________________________________________.

تخزين الماء
نشاط (:)٣
ُ

�.١أبلّ ُل منديلين ورقي ّين بالماء.
بلاستيكي.
س
ف �أ َح َد �لمنديلين بكي ٍ
�.٢ألُ ُ
ٍ
�.٣أض ُع �لمنديلين في �لشّ مس.
�.٤أ ُ
َ
سج ُل ملاحظاتي.
ل�حظ ماذ�
حدث للمنديلين بع َد فتر ٍة زمن ّي ٍة ،و�أ ّ
_____________________________________________________
ستنتج �أهم ّية كيس �لبلاستيك.
�.٥أ ُ
__________________________________________________________
�لص ّبار وعيشه في
�.٦أف ّسر� :أهم ّية وجو ِد �لطّبق ِة �ل ّسطح ّي ِة (�لشّ مع ّي ِة) لنبات َ
�لصحر�ويّة _____________________________________________
�لبيئة َ
١٧

نشاط ( :)٤الصَ ّبار
حصة �لعلوم
�لصحر�ء ،فساأ َل �لمعلّ ُم في ّ
شاه َد خال ٌد برنامجاً تلفازيّاً عن �لنّباتات في ّ
�لصحر�ء؟
و�لحياة:كيف يمكن لهذه �لنّباتات
�لعيش في ّ
َ

�لصحر�ء في
�لص ّبا َر من �لعي ِ
ش في ّ
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصورةَ ،و�أح ّد ُد �ل َت َك ُيفات �لتي مكنّت َ
�لجدول �ل�آتي:
�لجزء

�ل َت َك ُيف

�ل ّسبب

�لورقة
�ل ّساق
�لجذور

�لص ّبار” في �لقرص �لمرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ن ََب ُ
ات َ

١٨

هل تعلم� :أ ّن �ل�إ نسان
�لص ّبار
تمكّ َن من زر�عة َ
دون �أشو�ك.
�لص ّبا ِر دون �أ ٍ
فلسطين
شو�ك في
زر�ع ُة َ
َ

فلسطين
الح ْر ِج ّي ُة في
نشاط ( :)5ال�أشجا ُر ُ
َ

نخرج في جول ٍة �إلى حديقة �لمدرسة� ،أو �إلى �أحد مناطق �ل�أحر�ج �لمجاورة،
ه ّيا
ُ
ُ
�لح ْر ِج ّي َة ،ونس ّج ُل ملاحظاتنا.
ونلاحظ �ل�أشجا َر ُ

 .١في �أ ّي �لمناطق َتك ُث ُر هذه �ل�أشجار؟_______________________________.
شجار�ً َحرج َية تتو�جد في فلسطين.
� .٢أ َس ِمى �أ َ
_________________________________________________________.
.٣
نقطف بعضاً من �أور�ق شجرة حرج ّي ٍة ونتف ّحصها.
ُ
١٩

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

�لح ْر ِج ّية �ل�آتية:
نظر �إلى صور �ل�أشجار ُ
�أ ُ

�أ ْشجا ُر َس ْر ٍو

�أ ْشجا ُر ُص َنو َبر

 .٥كيف َت َك َيفت هذه �ل�أشجار للعيش في بيئاتها؟
_________________________________________________________.
� .٦أجمع عينّ ٍ
ات ل�أور�ق �أشجا ٍر ُح ْر ِج ّي ِة من بيئتي ،و�ألصقها في مل ّفي و�أكتب �أسماءها.
٢٠

نشاط ( :)6النّباتات المائ ّية

تسبح في �ل�أحو�ض
عمر مزرع ًة لتربية �أسماك �ل ّزينة برفقة و�لده ،وشاه َد �ل�أسما َك ُ
ز� َر ُ
�لمائ ّية و�لنّباتات �لمائ ّية �ل�آتية:

�ل�ألود َيا

ور ُد �لنيل

�لبوص

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل َن َبا َتات �لمائ َية” في �لقرص �لمرفق.

* ملاحظة� :أسماء �لنّباتات �لمائ ّية للاطلاع فقط .
٢١

�أتناقش وزميلي في �ل َت َك ُيفات �ل�آتية للنّباتات �لمائ ّية ،ث ّم �أكم ُل �لجدو َل:
�ل َت َك ُيفات

�ل�أور� ُق صغيرة �لحجم
�ل ّسا ُق م ِرنَ ٌة
�لجذو ُر ضعيف ٌة
ٍ
بحث عن صور
نباتات مائ ّي ٍة �أخرى ،و�ألصقها.
�أ ُ

٢٢

�ل�أسباب

ف عندَ الحيوانات
الدّرس ال ّرابع :التَ َك ُي ُ
الس َم َك ِة
ف عندَ َ
نشاط ( :)1التَ َك ُي ُ

سب ُح في �لما ِء.
� .١أ ْح ِض ُر َس َم َك ًة َت َ
�لس َم َكة.
� .٢أ ِص ُ
ف شك َل َ
 .٣ماذ� �أس ّمي شكل �ل ّسمكة؟ وما �أهم ّيته؟
_______________________________________________________.
ل�حظ حرك َة �ل� أ ِ
� .٤أ ُ
�لسباح ِة في �لماء؟
سماك ،ما �لذي يساعدها على ِ
_______________________________________________________.
ص �ل ّسمكة بالعدسة �ل ُمك ّبرة عن قُرب.
� .٥أ ّ
تفح ُ

�لس َم َكة؟ وما �أهم ّيته؟
 .٦ماذ� ُيغطّي جس َم َ
____________________________________________________.
غطاء �لخياشيم ب إاصبعي و�أ ُ
ل�حظ �لخياشي َم ،ما �أهم ّيتها؟
� .٧أرفع َ
____________________________________________________.
٢٣

ستنتج �أ ّن �ل َت َك ُيفات عن َد �ل� أ ِ
سماك:
�أ ُ
�أ.____________________________________________.
ب.___________________________________________.
جـ.___________________________________________.
د.____________________________________________.
�لسابق ِة على �ل ّرسم.
�لسمكة و�أع ّي ُن �لتّك ّيفات ّ
� .٨أرسم َ

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل َت َك ُيف عند �ل�أسماك” في �لقرص �لمرفق.

ِ
الخروف
ف عندَ
نشاط ( :)2التَ َك ُي ُ

نذهب ومعلّمنا �إلى حظير ِة �أغنا ٍم ،نتاأ ّم ُل �لخروف،
ُ
ونجيب عن �ل�أسئلة �ل�آتية:
 .١ماذ� ُيغطّي جسم �لخروف؟ وما �أهم ّيته؟
_______________________________________________________
______________________________________________________.

٢٤

ل�حظ نهاي َة �أ ِ
� .٢أ ُ
طر�ف �لخروف� ،أسم ّيها و�أرسمها.

ِ
�لخروف بمساعدة معلّمي ،و�أ ُ
ل�حظ �أنها مسطّح ٌة وعريض ٌة ،ما
ص �أسنا َن
� .٣أ ّ
تفح ُ
�أهم ّية ذلك؟______________________________________________.
ستنتج �أ ّن �ل َت َك ُي ِ
فات عند �لخروف:
� .٤أ ُ
�أ.__________________________________________________ .
ب.__________________________________________________ .
جـ.__________________________________________________ .

نشاط ( :)٣نُمثّ ُل مع ًا

تسبح في بحير ٍة صغير ٍة َت ْكثُ ُر حولها �لْ ُحقول
بينما كانت سمك ٌة جميل ًة
ُ
ٍ
عشاب ،ويطحنها باأسنانه
و�لْ َمر�عي� ،إذ�
جانب �لْ ُبحير ِة؛ ياأك ُل �ل� أ َ
بخروف يتمشّ ى َ
�لْ ُمسطّح ِة ،وفجاأ ًة سمع صوتاً يتر ّدد صد� ُه من �أعماق �لْ ُبحيرة ،فقال :ماذ� هناك؟
ِ
�أ
�لس َم َك ُة ر�أ َسها من �لما ِء ،ود�ر بينهما �لحو� ُر �ل�آتي:
خرجت َ
�لس َم َك ُة� ،نظ ْر �إلى شكلي �ل�نسيابي ،ما �أجملني
�أنا َ
�لماء بزعانفي �لجميلة ،وذيلي �لمم ّيز!
و�أنا �أختر ُق َ
�لخروف� ،نظري �إلى �أطر�في كيف
�أنا
ُ
ِ
�لحقول و�لمر�عي.
تساعدني على �لتّن ّقلِ بين
٢٥

لي قشو ٌر،ل�مع ٌة ،مرت ّب ٌة ،صلب ٌة ،وخياشي ُم ورديّ ٌة
�لماء لتاأخ َذ منه �ل�أكسجين.
تعان ُق َ
�لهو�ء �لجو َي.
س
لي
ٌ
َ
صوف ُم َج َع ٌد و�أتن ّف ُ
نت مه ّذ ٌب ج ّد�ً،
�أ َ
لماذ� ل� تاأتي وتعيش معي؟
ٍ
وكيف لي ذلك؟ فاأنا ل� أ�متلكُ
صفات تجعلني
َ
ش في �لبيئة �لمائ ّية!.
قادر�ً على �لعي ِ
ف �لكائ َنات
َه َيا يا صديقي نَتاأم ُل َتك ُي َ
ف على ِصفاتِها �لتي
�لح َية �ل�أخرى َونَ َتع ّر ُ
َ
تُسا ِعدُها على �لعيش في بيئاتِها.
ما �لشّ خص ّيتان �ل َرئيستان في �لحو�ر �ل ّسابق؟ و�أين يعيش ك ٍل منهما؟
.١

يعيش في بيئة

.٢

تعيش في بيئة
�أقو ُم وزملائي بتمثيل �لحو�ر �ل ّسابق.

٢٦

ف عندَ ال ّطيورِ
نشاط ( :)٤التَ َك ُي ُ

َاب �لثَعابين
ُعق ُ

ُب ُلب ٌل

َح َما َم ٌة

�لفلسطيني
س
�لخشَ ْب
ُعصفُو ُر �لشَ م ِ
َنقَا ُر َ
َب َط ٌة
ّ
�لصور �أعلاه ،و�أتعاون مع زملائي في وصفه:
� .١أختار ومجموعتي أاحد ال ّطيور �لموجودة في ّ
�سم �ل َطائر:
�لصفَة
ّ

�لوصف

شك ُل �لجس ِم
غطاء �لجس ِم
ُ
شك ُل �ل ِم ْنقا ِر

رج ِل
شك ُل �ل� أ ُ
� .٢أعرض نتائج مجموعتي ونناقشها.
٢٧

 .٣بِ َم تتشاب ُه �لطّيو ُر؟ وبِ َم تختلف؟
______________________________________________________
_____________________________________________________.
هل جمي ُع �لطّيو ِر تُحلّ ُق عالياً في �لسماء؟ لماذ�؟ �أعطي �أمثلة.
ائص �لطّيور �لتي تساعدها على
� .٤أ َح ّد ُد بالتّعاون مع زملائي َ
خص ُ
�لطّير�ن من �لقائمة �ل�أولى ،و�أكتبها في �لقائمة �لثّانية.

�نسيابي.
.١لها شك ٌل
ٌ
رجل.
.٢لها �أ ُ
يش.
ُ .٣يغطّي �أجسامها �ل ّر ُ
.٤لها �أجنح ٌة وذيل.
مناقير.
.٥لها ُ

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل َت َك ُيف عند �لطّيور” في �لقرص �لمرفق.

ِيش
بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية �أ َف ِس ُر َع َد َم َب َل َل ر َ
تعيش في �لبيئة �لمائ َية.
�ل ُطيور �لتي ُ
٢٨

نشاط ( :)5لعب ُة “ أا ُ
بحث عن غذائي”
�أحضر وزملائي صور�ً
لمناقير طيور ،وصور�ً �أخرى لغذ�ئها ،ونُو ِزعها بيننا.
َ
يحم ُل ك ُل ٍ
طالب صورةً ،ويبحث عن صديقه �لذي يحمل �لبطاقة �لمناسبة لها،
ويقف جانبه.

٢٩

نشاط ( :)6اأرج ُل ال ّطيورِ مختلف ٌة
�أل ّون �أرجل �لطّيور �ل�آتية و�أ ْكم ُل �لجدول �لّذي يليه:

�ل َنسر

�ل َنعا َمة

�ل َنورس

�لدَجاجة

بعد تلويننا للشّ كل �ل ّسابق؛ ه َيا نُكم ُل �لجدو َل �ل�آتي:
�لغرض منها
صفات �ل�أرجل
بين �أصابعها
يوج ُد
غشاء رقي ٌق َ
ٌ
ظافر في نهاية �أصابعها
لها �أ ُ
لها
مخالب معقوف ٌة في نهاية �أصابعها
ُ
لها �إصبعان فقط
خاصا بي.
�أجمع صور�ً لطيور مختلفة ،و�أصنع منها �ألبوماً ّ
٣٠

الصحرا ِء
نشاط ( :)7سفين ُة ّ
ليف
حيو� ٌن �أ ٌ
ِ
بالحملِ ،و�ل�أعبا ِء
�لصحر� ِء
يسير في ّ
ُ
يــســـاعـــد �ل�أنـــا َم
يخــتــز ُن �لطّعـــــا َم
ويحــمــ ُل �ل�أثقـا َل ويــُـحـــ ّقـــ ُق �ل�آما َل

مرحباً يا �أصدقائي� ،إليكم
هذ� �لّلغز ،فمن منكم
سيجيب عنه؟

ِ
�لحيو�ن _________________________________________.
� .١أكتب �س َم
�لصورة:
صف �لحيو� َن في ّ
� .٢أ ُ
 ماذ� ُيغطّي جسمه؟ _______________.ما �أهم ّي ُة ذلك؟_________________________________________________________.
 .٣ما �لّذي يساعده في �ل ّسير على �لرمال؟____________________________.
� -٤أين يختز ُن �لطّعا َم؟__________________________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل َت َك ُيف عند �لجمل” في �لقرص �لمرفق.

٣١

ف عند الجمل
نشاط ( :)٨ال َت َك ُي ُ

�لصورة �ل�آتية:
سماء �ل�أجز� ِء �لمشا ِر �إليها على ّ
� .١أ ُ
كتب �أ َ
َو َبر

شفة مشقوقة

� .٢أ ْكم ُل �لجدو َل �ل�آتي:
�لصفات
ّ

�لصحر�ء؟
كيف تساع ُد �لجم َل على �ل َت َك ُيف مع ّ

�ل َو َبر

يساعده في �لمشي على �ل ّرمال.
�لصحر�ء؟
 .٣بر�أيكم ،لماذ� ُيس ّمى �لجم ُل سفينة ّ
________________________________________________________.
٣٢

القطبي
ُب
ُّ
نشاط ( :)٩الد ُ

�لصورة �ل�آتية ،و�أتعاو ُن مع زملائي في وصفه ،و�أجيب:
�أتاأ ّم ُل �لحيو� َن في ّ

يعيش؟_________________.
� .١أ ُ
كتب �س َم �لحيو�ن؟______________� .أ َين ُ
 .٢ماذ� ُيغطّي جســـــمه؟ ______________.ما فائد ُة هذ� �لغطاء؟___________.
 .٣ما لو ُن ِغطا ِء �لجسم؟ ________________________________________.
 .٤ما فائد ُة تشابه لونه مع لون �لثّلج؟ _______________________________.
 .٥ما �لذي ُيساعده على تح ّمل َ�لب ْرد؟ ______________________________.
� .٦ألَخِ ص �ل َت َك ُي ِ
�لقطبي على �لعيش في �لبيئة �لقطب ّية:
فات �لتي تساع ُد �لد ُُب
ُّ
�أ.____________________________________________.
ب.____________________________________________.
جـ.____________________________________________.
�لقطبي” في �لقرص �لمرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل َت َك ُيف عند �لد ُِب
ّ

٣٣

الـــ َفــنَـــــانُ

الــصَ ــغــيــر

�لصغير ،هيا نحضر :ما ّدة ل�صقة ،قطناً ،ريشاً ،ورق لم ّيع مل ّو ٍن ،خ ّر�م ًة.
 .١عزيزي �لفنّان ّ
ـــع د�ئريّ ٍة صغير ٍة من �لورق �لل ّميع.
 .٢نستخدم �لخ ّر�م َة للحصول على ِق َط ٍ
�لص َور �ل�آتية ما ُي ِ
طاء جسمها من �لمو� ّد �أعلاه.
� .٣ألْ ِصق على ك ّل صور ٍة من ّ
ناسب ِغ َ

٣٤

نس ِ
ان
ف عندَ إ
الدّرس الخامس :التَ َك ُي ُ
ال� َ
ف
نشاط ( :)1أانا أا َت َك ّي ُ

�لح َية قدر ًة على �ل َت َك ُيف في �لبيئات جميعها:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل ّسابق َة ،و�أح ّد ُد �أكثر �لكائنات َ
�أتعاون مع زملائي في تفسير �إجابتي.

ال� ِ
نسان
ف عندَ إ
نشاط ( :)2التَ َك ُي ُ

�أختا ُر ومجموعتي صور ًة من
كيف
�لصور �ل�آتية ،و�أ ّ
ّ
وض ُ
ــــح ّ
ف �ل�إ نسا ُن من خلالها.
تك ّي َ
توصلنا �إلي ِه،
ِض ما ّ
�أعر ُ
و�أناقشـــه مع زملائي.
٣٥

غراض التَ َك ُيف
الدّرس ّ
السادس :اأ ُ
ف من أاجل ...
نشاط ( :)1ال َت َك ُي ُ
�لصور �ل�آتية:
�أنظر �إلى ّ
�لضفدع
لسان ّ

اب �ل� أ َسد
�أ َني ُ

رقبة �ل َزر�فة

�أ
�لخروف
ضر�س َ
ُ

�لصور �أعلاه هو ____________.
ستنتج �أ ّن
�لغرض من �ل َت َك ُيفات في ّ
� .١أ ُ
َ
�لح َية تساعد في �لحصول على �لغذ�ء .
� .٢أذكر َت َك ُيفات �أخرى عند �لكائنات َ
_________________________________________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�لحرباء تاأكل �لحشرة” في �لقرص �لمرفق.

٣٦

ف من اأجل ِ
الحماية
نشاط ( :)2ال َت َك ُي ُ
أا ّول�ً:الحماي ُة من الظروف الجو ّي ِة
�لصو َر �ل�آتي َة:
�أتاأ ّم ُل ّ

حر�شف

ريش

رطب
جل ٌد ٌ

شَ ْع ٌر

�لصو ِر �أعلاه.
تناقش وزملائي حول �أغطية �أجسا ِم �لحيو�نات في ّ
�أ ُ
�لصور �أعلاه.
نكتب �أهم ّية �أغطي ِة �أجسام �لحيو�نات في ّ
ُ .١
_________________________________________________________.
� .٢أكم ُل �لجدو َل �ل�آتي:

�سم
�لحيو�ن
غطاء
ُ
�لجسم
�أهم ّية
�لغطاء
٣٧

�أ ُ
�لصو َر �ل�آتية ،و�أجيب:
ل�حظ ّ

هجر ُة �لطّيو ِر
�.١أتعاو ُن وزملائي في تفسير سبب هجرة �لطّيور.
_________________________________________________.
مو�طن �أخرى.
كتب �أمثل ًة �أخرى على حيو�نات تهاجر من موطنها �إلى
َ
�.٢أ ُ
_________________________________________________.
�ختباء �ل ّز ِ
و�حف في جحورها في فصل �لشّ تاء.
فسر
�.٣أ ُ
َ
_________________________________________________.
ٍ
حيو�نات تلجاأ �إلى �لبيات �لشّ تو ّي.
كتب �أمثل ًة �أخرى على
�.٤أ ُ
_________________________________________________.
كتب بلغتي تعريفاً للبيات �لشّ تو ّي.
�.٥أ ُ
_________________________________________________.
ِ
�لبيات �لشّ تو ّي ومن هجر ِة �لطّيور؟
�لغرض من
.٦ما
ُ
_________________________________________________.
�لبيات �لشّ تو ُي
ُ

بح ُث عن �لتّغ ُي ِ
ر�ت
بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية �أ َ
�لّتي تطر�أ على �لطّيور قبل هجرتها.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “هجرة �لطّيور” في �لقرص �لمرفق.

٣٨

ثاني ًا :الحماي ُة من ال�أعداء
جيب بالتّ ِ
عاون مع زميلي:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َرة �ل�آتية ،و�أ ُ

�لسماء رؤية هذ� �لثّعبان؟ لماذ�؟
 .١هل يسه ُل على ن َْس ٍر محلّقٍ في ّ
_________________________________________________________.
�لغرض من �ل َت َك ُيف بالتّمويه؟ _________________________________.
 .٢ما
ُ
وض ُح ذلك.
.٣بر�أيكم ،هل يستفي ُد �ل�إ نسا ُن من هذ� �ل َت َك ُي ِف في حياته؟ �أ ّ
_________________________________________________________.
� .٤أ ُ
�لصو َر �ل�آتية:
ل�حظ ّ
�لقُنفُذ َي َت َح َو ُل
�إلى ك َُر ٍة شوك َية
�لغرض من تك ّيف �ل ُق ْن ُف ِذ بالخد�ع؟
ما
ُ
_________________________________________________________.
٣٩

نشاط ( :)٣اأ ْف َت ِرض واأ َج ِرب
كيف ُيساع ُد �لتّخ ّفي �لحيو� َن على �لبقاء �آمناً؟
ض:
• اأفتَـ ِر ُ
�لتّخ ّفي يساعد �لحيو�ن على �لبقاء �آمناً .
• اأ ِ
حض ُر:
ورقة خضر�ء
ورقة صفر�ء

ورقة خضر�ء

ساعة وقف

مقص

• اأ َج ِر ُب:
� .١أتعاو ُن وزملائي في رسم عشر فر�شات صغيرة على �لورقة
�لصفر�ء ،وعشر فر�شات �أخـــرى على �لـــورقة �لخضـــر�ء ،ث ّم
ّ
بقصها.
نقو ُم ّ
نطلب من �أحـد
 .٢نَ ْنثُ ُر �لفر�شات على ورق ٍة
خضر�ء ،ثم ُ
َ
�أفر�د �لمجموعة �ختيار �أ ْكبر عدد من �لفر�شات في فتـــــرة
زمن ّية مقد�رها عشر ٍ
ثو�ن .
أا َف ِسر البيانات:
�لخضر�ء؟ ___________________.
فر�ء �أم
�أ ّي �لفر�شات تم �ختيارها �أكثرّ :
ُ
�لص ُ
ولماذ�؟____________________________________________________.
• أاستنتج:
كيف يساعد �لتّخ ّفي على حماية �لحيو�نات؟
_________________________________________________.
٤٠

نشاط ( :)٤الحربا ُء المل ّون ُة
�لحرباء في �أكثر
خرجت ميس برفقة �أفر�د عائلتها �إلى �لحقول �لخضر�ء ،فشاهدت
َ
مكان ،وباأ ٍ
من ٍ
�لصور �ل�آتية:
لو�ن مختلف ٍة كما في ّ

�أكم ُل �لجدو َل �ل�آتي:
ما �لغرض من تك ُيف �لحرباء بالتّل ّون؟
__________________________________________________________.
بحث عن فو�ئد
بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية �أ ُ
�أخرى لتل ّون �لحرباء.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�لحرباء �لمل ّونة” في �لقرص �لمرفق.

٤١

أاختبر نفسي:

�أتعاو ُن وزميلي في �إكمال خارطة �لمفاهيم �ل�آتية:
غر�ض �ل َت َك ُيف
�أ ُ
تقسم �إلى
و

�لحماية
ِمن
�ل�أعد�ء

و

بوساطة

بوساطة
و �لهجرة و
مثل

مثل

�لتّمويه و
مثل
�لعظايا

٤٢

مثل

و
مثل
�لقُنفُذ

مثل

أاسئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
�لصحيحة فيما ياأتي:
�أض ُع د�ئر ًة حول رمز �ل�إ جابة ّ
فلسطين؟
� .١أ ّي شكلٍ من �أشكال �لبيئات �ل�آتية ،ل� يوجد في
َ

�أ.

ب.

جـ.

د.

�.٢أ ُي �لبيئات �ل�آتية �لتي تتم ّيز بكثافة �أشجارها ،وغز�ر ِة �أمطارها ،وحيو�ناتها غير �ل�أليفة؟
ب� .لمر�عي و�لحقول.
�لصحر�ويّة.
�أّ .
د� .لمائ ّية.
جـ� .لغابات.
�لصحر�ويّة؟
�.٣أي �ل َت َك ُيفات �ل�آتية ،ل� تُ َم ِثل َت َك ُيفاً للنّباتات ّ
ب .ساق مغطّا ٌة بطبق ٍة شمع ّي ٍة.
�أ� .ل�أور� ُق كبيرةٌ ،ورقيقة.
د .جذورها طويل ٌة ممت ّدةٌ.
جـ .لها �أشو� ٌك.
.٤ما نو ُع �لغذ� ِء �لمناسب لشكل منقار �لطّائر �لمجاور من بين �ل�أغذية �ل�آتية؟
ب .رحي ُق �ل�أزهار.
�أ� .للحو ُم.
د� .ل�أسماك.
�لحبوب.
جـ.
ُ
٤٣

السؤال الثّاني:
ّ
�لصحر�ويّة ،وبيئة �لمر�عي و�لحقول من حيث:
�أقارن بين �لبيئة ّ
�لصحر�ويّ ُة
�لخاص َي ُة
�لبيئة ّ
ّ
�لمر�عي و�لحقو ُل
�لحر�رة
�ل�أمطار
�لنّباتات
�لحيو�نات
السؤال الثّالث:
ّ
ما �ل َت َك ُيف �لموجود لدى �لنّ ِ
�لصورة �ل�آتية:
بات في ّ
________________________________________________________.

٤٤

السؤال ال ّرابع:
ّ
�أ ُ
�لصو َر �ل�آتية ثم �أكم ُل �لجدو َل �لذي يليها:
ل�حظ ّ

دول:
�أكم ُل َ
�لج َ
�سم �لحيو�ن

غطاء �لجس ِم
ُ

رض من �ل َت َك ُي ِف
�ل َغ ُ

�لنّيص
�لحلزون
السؤال الخامس:
ّ
�لصورة �ل�آتية:
�.١أل ّو ُن
�لصورة �لمجاورة بالّلون �لمناسب �إذ� �نتقلت �إلى �لنّباتات في ّ
�لحرباء في ّ
َ

سبب �ختياري لهذ� �للون لتلوين �لحرباء.
� .٢أ ّ
فس ُر َ
_______________________________________________________________
٤٥

السادس:
السؤال ّ
ّ
�لصور ُة �ل�آتي ُة:
كتب مك ّونات �لبيئ ِة �لّتي تمثّلها ّ
�أ ُ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

السابع:
السؤال ّ
ّ
ِ
�لجدول �ل�آتي:
�لعلمي ،وتعريفه �لمناسب في
�أ ِص ُل بين �لمفهوم
ّ
�لمفهوم �لعلمي
�لبيئ ُة
ف
�ل َت َك ُي ُ
�لبيات �لشّ تو ّي
ُ
�ل َت َل ّو ُن
٤٦

�لتعريف
�لحيو�ن حسب ِ
ِ
لون �لمكان �لموجود فيه
تغ ّير لو ُن
تظاهر �لحيو�ن بالموت �أمام �لخطر �لذي ِ
يو�ج ُه ُه.
ُ
�لحي يؤثّر فيه ،ويتاأثّر به.
�لمكا ُن �لذي يعيش فيه �لكائن ّ
ِ
�لحيو�ن طو�ل فصل �لشّ تاء في جحره.
نو ُم
ٍ
�لحي تساعده على
وجو ُد
صفات ّ
خاص ٍة في �لكائن ّ
يعيش فيها.
�لبقاء ح ّياً في �لبيئة �لتي ُ

السؤال الثّامن:
ّ
ِ
بالمعلومات �لمناسب ِة �أسفلها.
�لصو َر �ل�آتي َة ،ث ّم �أملا أ �لجدو َل
�أتاأ ّم ُل ّ

�سم �لبيئة.__________:
خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
�أسماء حيو�ناتها:
__________________.
__________________.

�سم �لبيئة.__________:
خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
�أسماء حيو�ناتها:
__________________.
__________________.

�سم �لبيئة.__________:
خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
�أسماء حيو�ناتها:
__________________.
__________________.

السؤال التّاسع:
ّ
َ
لتحافظ على حياتها.
�لح َية ب َت َك ُيفات مختلفة
تقو ُم �لكائنات َ
حي �أما َم ك ّل َت َك ُيف من �ل َت َك ُيفات في �لجدول �ل�آتي:
�أ ُ
كتب �سم كائن ٍ
�ل َت َك ُيف
�لحي �لذي يقوم به
�س ُم �لكائنِ
ِ
�لبيات �لشّ تو ّي
ُ
�لتل ّو ُن
�لهجر ُة
ِ
�لخد�ع
٤٧

السؤال العاشر:
ّ
�أعلّل:
كثيف.
بيض
ٌ
ُ .١يغطّي جس َم �لد ِّب فر ٌو �أ ٌ
__________________________________________________________.
ِ
� .٢أ
�لخروف مسطّح ٌة عريض ٌة.
ضر�س
ُ
__________________________________________________________.
�لس َم َك ُة �إذ� �أخر َِجت من �لماء.
.٣
ُ
تموت َ
__________________________________________________________.
ش شبي ٌه باأ ِ
ور�ق �لنّباتات.
ض �أنو� ِع �لفر� ِ
 .٤شك ُل بع ِ
____________________________________________________.
السؤال الحادي عشر:
ّ
�لص ِ
فات �لتي تُم ّي ُز ك َل كائنٍ فيما ياأتي د�خ َل �لدّ�ئرة:
�أض ُع �أرقا َم ّ
فات �لعام ُة
فات �لمناسب ُة
�لحي
�لص ُ
�لص ُ
ّ
ّ
�لكائ ُن ُ
س بواسطة الخياشيم.
.1تتن ّف ُ
.2له سنا ٌم ُيخ ِزنُ فيه الدّهونَ
.٣يعيش في المنطقة القطب ّي ِة.
ُ

 .٤أاشجا ٌر دائم ُة الخضر ِة ،وسيقانها سميك ٌة ،وطويل ٌة.
تحت جلده طبقة سميك ٌة من الدّهون.
.5توجد َ
 .6أاوراقها إابر ّي ٌة سميك ٌة.
.7نباتات مائ ّي ٌة جذورها ضعيفة.
ٌ
السير على ال ّرمال.
ف
 .٨له ُخ ٌ
عريض يساعده في ّ
ٌ
.٩تُغ ّطي جسمها قشو ٌر صلب ٌة.
 .10أاوراقها صغير ُة الحجم ،وسيقانها مرن ٌة.

٤٨

٤

•
•

الوحدة ال ّرابعة
الما ّد ُة والحرار ُة

صف ما تُع ِب ُر عنه.
أات أا ّم ُل الصّ ور َة أاعلاه ،و أا ُ
وفيم تتشاب ُه؟
فيم
ُ
تختلف الموا ُد في الصّ ورة أاعلاه؟ َ
َ

٤٩

أاهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة أا ْن تكون قاد ًرا على أان:

ص �لما ّدة �لطّبيع ّي ِة.
بعض خصائ ِ
َ
تستنتج َ
و�لح ْج َم ،و�لوزن ،و�لما ّدة.
تستنتج مفهو َم ك ٍل من� :ل ُكتلةَ ،
َ
تستخد َم �أ ِ
س �لكتل ِة ،و�لحجم ،و�لوزن.
دو�ت قيا ِ
تُصنّف �لمو� ّد وفق خاص ّية مم ِيزة.
توض َح �لمقصود بالحر�رة.
ّ
ض مصاد ِر �لحر�رة.
ف �إلى بع ِ
تتع ّر َ
تستنتج �أ َثر �لحر�ر ِة على �لما ّدة.
َ
�لسلام ِة �لعا ّم ِة عند �ستخد�م مصادر �لحر�رة.
ر�عي قو�ع َد ّ
تُ َ

٥٠

الخصائص ال ّطبيع ّي ُة للمواد
ّرس ال�أ ّول:
ُ
الد ُ
نشاط ( :)1موا ٌد من حولنا
�أ ِ
حض ُر وزملائي في �لمجموعة �لمو� ّد �ل�آتية( :ملح ،سكّر ،حليب ،عصير ،قطعة
صوف ،قطعة حرير ،ماء �لورد ،خ ّل �لتّفاح ،ماء ،ثلج).
بين ك ِل ما ّدتين من �لمو� ّد:
� .١أم ّي ُز وزميلي باستخد�م �إحدى �لحو�س َ

َملح

ُس َكر

�ل�ختلاف ________________.
ُ
�لحـــا ّســـ ُة ________________.

قطعة َحرير

قطعة ُصوف

�ل�ختلاف ________________.
ُ
�لحـــا ّســـ ُة ________________.

َحليب

َعصير

�ل�ختلاف ________________.
ُ
�لحـــا ّســـ ُة ________________.

ماء �لورد

خ ُل �لتفَاح

�ل�ختلاف ________________.
ُ
�لحـــا ّســـ ُة ________________.
٥١

ماء

ثلج

�لحاسة ________________.
�ل�ختلاف ________________.
ُ
 .٢نستخد ُم ________________ في �لتّع ّرف �إلى �لمو� ِد �لمختلف ِة.
ص �لطّبيع ّي ِة �ل�آتية:
ستنتج �أ َن �لمو� َد
تختلف في �لخصائ ِ
� .٣أ ُ
ُ
_________________ و __________________ و ________________
و ________________ و ___________________.
 .٤بر�أيكَ  ،هل هناك
خصائص �أخرى تُم ّي ُز �لمو� َد من بعضها؟
ُ
_________________________________________________________.

نشاط ( :)2أاكثر  ...أاقل
نلعب ونمرح بالمعجون.
ه ّيا ُ
�لمجموعة �ل�أولى

٥٢

�لمجموعة �لثّانية

�لمجموعة �لثّالثة

ِ
ِ
�أتاأ ّم ُل ك ِ
جيب:
�لمعجون في
ُر�ت
�لمجموعات �لثّلاثة ،و�أ ُ
ِ
�لكر�ت �ل�أكبـــر ____________________________.
� .١لمجموع ُة �لّتي تحتوي
ِ
�لكر�ت �ل�أصغر ____________________________.
� .٢لمجموع ُة �لتي تحتوي
ِ
�لمجموعات تحتوي على �أكب ِر كم ّي ٍة من �لمعجون؟ _________________.
� .٣أ ّي
ِ
�لمجموعات تحتوي على �أقل كم ّي ٍة من �لمعجون؟ _________________.
� .٤أ ّي
ِ
�لمجموعات تنازل ّياً من حيث َك ِم َية �لمعجون.
� .٥أرت ُّب
______________________________________________________.
* ماذ� نُط ِلق على مقد� ِر ما تحتويه �لكر ُة من ما ّد ٍة (معجون)؟________________.
ستنتج �أ َن �ل ُكتل َة._______________________________________ :
�أ ُ

نشاط (ُ :)٣ك َت ٌل مختلف ٌة

�أقار ُن رياض ّياً باستخد�م رموز > = ،< ،بين كتل �ل�أشياء �ل�آتية:

ستنتج �أنَ.____________________________________________ :
�أ ُ
٥٣

قياس الكتل ِة
نشاط (ُ :)٤
�لصور َة �ل�آتي َة ،و�أجيب:
�أتاأ ّم ُل ّ

س كُتل ِة �لبندورة؟
 .١ما �ل�أد� ُة �لتي �ستخدمها �لبائ ُع لقيا ِ
_________________________________________________________.
ِ
للميز�ن لقياس كُتل ِة �لبندورة؟
 .٢ماذ� وض َع �لبائ ُع في �لك ّف ِة �لثّاني ِة
________________________________________.

٥٤

�أ ِ
حض ُر َومجمو َعتي َمو� ّد ُمختلفَة.
 .١نقو ُم بِ َقياس كُ َتل هذ ِه �ل َم َو� ّد باس ِتخد�م:

عيار�ت وزن ّية
�لجدول �ل�آتي:
قياس كُ َت ِل �ل َمو� ّد وفق َ
�.٢أ َس ِج ُل َ
�لما ّدة
ِمقلمتي

ميز�ن ذو ك ّفتين

قياس �لكتلة

� .٣أرت ُّب كُ َت َل �لمو� ّد �أعلاه تصاعديّاً.
__________________________________________________.
س ُتس ّمى �لكيلوغر�م.
قاس �ل ُكت ُل بوحد ِة قيا ٍ
ُت ُ
�لكيلوغر�م =  ١٠٠٠غر�م
�لعيار�ت �لوزن ّي ُة :عبارة عن ِق َط ٍع معدن ّي ٍة معروف ِة �ل ُكتلة ،نُقار ُن من خلالها
ُ
كُ َتل �ل�أجسا ِم �لمختلفة.

٥٥

نصنع َم ًعا
مشروع:
ُ
ه ّيا نصن ُع ميز�ناً ذو كفَتين كما في �لشّ كل �ل�آتي:

نستخد ُم �لميز� َن �لمصنو َع في مقارن ِة كُت ِل ك ٍل من �لقلم و�ل ِممحاة ،وطبشورة ،وورقة.
بحث في مجال �ستخد�مها بال ُرجوع
�لمو�زي ُن �أنو� ٌع و�أشكا ٌل مختلفة� ،أ ُ
�إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشَ ب َكة �لعنكبوت ّية.

٥٦

نشاط ( :)5اأق َراأ
�لصور ِة �ل�آتي ِة:
قياس كُتلِ �لمو� ّد في ّ
�أ َقر�أ َ

 ٨50غم

 7كغم

٥٧

نشاط ( :)6لماذا تسقط ال�أجسام؟
�أ َح ِض ُر �ل� أ ِ
دو�ت ،و�أركّبها بمساعد ِة معلّمي كما في
�لشّ كل �لمجاور:
َ
قص �لخيط؟ �أج ّرب.
 .١ماذ� تتوقّع �أ ْن
يحدث عند ّ
� .٢أ ِ
مسكُ كُر ًة و�أسقطها من �أعلى ،و�أ ُ
ل�حظ �تِجاه
حركتها.
� .٣أقف ُز نح َو �ل�أعلى ،و�أ ُ
ل�حظ ماذ� يحدث.
ين َت َت ِج ُه �ل�أجسا ُم عن َد سقوطها؟ ولماذ�؟
� .٤إِلى �أ َ
__________________________________.
تجـذب �ل�أجسا َم نحوها بق ّو ٍة؛ تُس ّمى:
رض
� .٥أ ُ
ُ
ستنتج �أ َن �ل� أ َ
_______________________________________________.
َ
�ختفت
يحدث للظّو�هر �ل�آتية �إذ�
�لصغير ،ماذ� َتتوقّع �أ ْن
ْ
�أيّها �لمف ِك ُر َ
ق ّو ُة �لجاذب ّي ِة �ل�أرض ّي ِة.
�لظّاهر ُة
ميا ُه �لشَ لال
مي �ل ُكر ِة
َر ُ

حرك ُة �ل�إ ِ
نسان
٥٨

وجو ُد قُ ّو ِة �لجاذب ّي ِة

�نعد� ُم قُ ّو ِة �لجاذب ّي ِة

نشاط ( :)7ال َوزنُ
�أ َح ِض ُر وزميلي َدلو ْين كما في �لشّ كل.

زمبرك �أو ٍ
ٍ
مطاطي (�لمستخدم في �لملابس).
شريط
� .١أعلِ ُق �لدّلو ْين باستخد�م
ٍ
� .٢أ ُ
ل�حظ �أيّهما �أ َ
حدث �ستطال ًة �أكبر؟
�أف ّس ُر ملاحظاتي.
ستنتج �أ ّن قُ ّو َة �لجاذب ّية �ل�أرض ّية تش ُد �ل�أجسا َم نح َو �ل�أرضِ ،وتجعل
� .٣أ ُ
لها__________________ ،ونس ّميها بـ_______________________.
�لخاصة تعريفاً ِ
لوزن �لجسم.
كتب بلغتي
ّ
� .٤أ ُ
________________________________________________________
________________________________________________________.
�لعربي
هل تعلم �أ ّن �أ ّو َل من تحد َّث عن قُ ّوة �لجاذب ّي ِة �ل�أرض ّي ِة هو �لعالِ ُم
ُ
�ل ُمسلم “�أبو محمد �لهمد�ني”؟ ،بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة
�لعنكبوت ّية؛ �أكتب تقرير�ً عن �إنجاز�ت هذ� �ل َعالِم.
٥٩

قياس الوزن
نشاط (ُ :)٨
تفحصه.
�أ ْحضر ميز�ناً زمبرك ّياً (نابض ّياً) ،و�أ َ
ِ
�لزمبركي على �لشّ كل �ل�آتي.
�لميز�ن
جز�ء
� .١أ ُ
كتب �أ َ
ّ

س �لوزن “ نيوتن”.
ُ .٢تس ّمى وحد ُة قيا ِ
س �أوز�ن �أشياء مختلفة.
� .٣أتعاو ُن وزملائي باستخد�م �لميز�ن
�لزمبركي في قيا ِ
ّ
�لما َدة

٦٠

�لوزن

الح ِيز
نشاط (َ :)٩
�لصو َر �ل�آتي َة:
�أتاأ ّم ُل ّ
 .١هل ب إا ِ
مكان ُرق ّية �إضافة كم ّية �أخرى من �لعصي ِر �إلى
س �لممتلئة؟ لماذ�؟
�لكاأ ِ
____________________________________.
َ
يحدث �إذ� َو َض َع ْت ُرق ّي ُة َح َج َر�ً في
 .٢ماذ� تتوقع �أ ْن
�لكاأس �ل ُم ْم َتلئ ِة؟ نج ّر ُب ذلك.

 .٣هل تستطيع ُرق ّية �إضافة ٍ
رف مملو ٍء بالكتب
كتاب �إلى ٍ
تماماً؟ لماذ�؟
ستنتج :كـــ ُل جـس ٍم يــشــغــ ُل ______،
� .٤أ ُ
نُطل ُق عليه �لحجم.

�لقص َة.
�لصورةَ ،و�أروي ّ
� .٥أتاأ ّم ُل ّ
�لقصة بالنّ ِ
�لسابق؟
 .٦ما علاق ُة هذه ّ
شاط ّ
و�لج َرة” في �لقرص �لمرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً َ
ر�ب َ
قصة “�ل ُغ ُ

٦١

السائل
قياس حج ِم َ
نشاط (ُ :)10

�لسائل:
ف �إلى �ل�أدو�ت �ل�آتي ِة لقيا ِ
�أ َت َع ّر ُ
س حج ِم َ

خبا ٌر ُمد ّرج
ِم َ

س ُمد ّرج
كاأ ٌ

َدو َر ٌق ُمد ّرج

� .١أتعاو ُن وزملائي في قياس ُحجو ِم سو�ئل مختلفة.
كتب في �لمستطيلات �أدناه ُحجو َم �لما ِء في �لمخاب ِر �ل ُمد َرج ِة �ل�آتية:
� .٢أ ُ
مل
(مليلتر)

*  ١لتر =  ١٠٠٠مليلتر
٦٢

مل

مل

مل

نشاط ( :)11هل َيشغ ُل الهوا ُء ح ّي ًزا؟
حضر حوضاً به ماء كما في �لشّ كل �لمجاور.
� .١أ ُ
َ
يحدث؟
 .٢ماذ� تتوقّع �أ ْن
دفعت ِقنّين ًة �أو كاأساً ش ّفا ًفا بشكل عمود ٍي
�أ� .إذ� َ
في حوض ماء كما في �لشّ كل؟ �أج ّرب.
دفعت �ل ِقنّين ًة �أو �لكاأس بشكلٍ مائلٍ في
ب� .إذ� َ
حوض �لماء؟ �أج ّرب.
فس ُر ملاحظاتي.
� .٣أ ّ
ستنتج �أنّ� :لهو�ء َيش َغ ُل ____________،وله_____________.
� .٤أ ُ

نشاط ( :)12هل للهواء وزن؟
حضر بالون ْين متماثلين.
� .١أ ُ
نفخ �أح َد �لبالون ْين تماماً.
� .٢أ ُ
حضر ِمسطر ًة طولها  ٣٠سم ،و�أربطها ٍ
بخيط من �لمنتصف.
� .٣أ ُ
� .٤أ َث ِبت �لبالونين على �أطر�ف �ل ِمسطرة� .أ ُ
ل�حظ ماذ� يحدث؟
______________________________________________________.
٦٣

�لهو�ء له ________________________.
ستنتج �أ ّن
� .٥أ ُ
َ
بما أا َن الهواء يش ُغ ُل ح ِيز ًا وله وز ٌن إاذن هو ما َدة.
� .٦أك ِم ُل �لخارط َة �لمفاهيم ّي َة �ل�آتي َة:

�لما ّدة
هي كل شيء
بالح َو�س
ُيد َر ُك َ

و ل ُه كُت َلة
َوتُقاس بِوِحدَة

و
َوتُقاس بِوِحدَة

و ل ُه حجم
َو ُيقاس بِوِحدَة

نيوتن
كتب بلغتي تعريفاً للما ّدة:
� .٧أ ُ
_________________________________________________________
________________________________________________________.
٦٤

ّرس الثّاني :الحرار ُة و أاهم ّيتها
الد ُ
ساخن بار ٌد
نشاط ( :) 1
ٌ
س شا ٍي.
� .١أ ُ
س عصيرٍ ،وكاأ َ
حضر ومجموعتي بمساعدة ُمعلِمي كاأ َ

شعر؟ _______________________________.
س �لعصيرِ ،بماذ� �أ ُ
س كاأ َ
� .٢أل ِم ُ
شعر؟ _______________________________.
س �لشّ اي ،بماذ� �أ ُ
س كاأ َ
� .٣أل ِم ُ
تناقش مع زملائي حول ِ
بالسخونة �أو �لبرودة.
سبب �ل�إ حسا ِ
س ّ
� .٤أ ُ
ستنتج �أ َن �لحر�رةَ._________________________________ :
� .٥أ ُ
٦٥

نشاط ( :)2انتقالُ الحرار ِة
جيب عن �ل�أسئل ِة �لتي تليه:
تي ،و�أ ُ
�أتاأ ّم ُل وزميلي �لشَ ك َل �ل� آ َ

ِ
�نتقال �لحر�ر ِة؟ _____________________________________.
�تجا ُه
 .١ما ّ
� .٢لجس ُم �لذي يفق ُد (يخسر) حر�ر ًة هو �لجسم.______________________ :
يكتسب (ياأخذ) حر�ر ًة هو �لجسم.____________________ :
� .٣لجس ُم �لذي
ُ
ِ
شاهد�ت �ل�آتية:
� .٤أستعي ُن بال ُمخطّ ِط �ل ّسابقِ في تفسي ِر �ل ُم
�لساخن.
س كاأ ٍ
اس بِسخون ُة �لي ِد عند لم ِ
س من �لشّ اي َ
�أ�.ل�إ َ
حس ُ
___________________________________________________.
ب�.ل�إ
من �لثّلج.
حساس بالبرود ِة عن َد لم ِ
س ُمك ّع ٍب َ
ُ
___________________________________________________.
ستنتج :تنتق ُل �لحر�رة من �لجس ِم ________ �إلى �لجس ِم _________.
� .٥أ ُ
٦٦

نشاط ( :)٣مصاد ُر الحرار ِة
�لصو َر �ل�آتية ،و�أساع ُد مريم في كيف ّية
تشعر مري ُم بالبر ِد� ،أتاأ ّم ُل وزميلي ّ
ُ
�لحصول على �لدفء:

كتب مصاد َر �لحر�ر ِة �لتي ُيمك ُن لمريم �ستخد�مها للحصول على �لدّفء؟
� .١أ ُ
�أ ._________________________.ب._________________________.
جـ ._________________________.د._________________________.
�لرئيـس للحـــر�ر ِة على �ل�أرض؟ _________________________.
 .٢ما �لمصد ُر
ُ
كثر �ستخد�ماً في وقتنا �لحالي؟__________________.
� .٣أ ّي �لمصاد ِر �ل ّسابقة �أ ُ
بحث عن �أنو�ع �لوقود �ل�أخرى،
عتبر
�لحطب نوعاً من �أنو�ع �لوقود� ،أ ُ
ُي ُ
ُ
و�أكتبها.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مصادر �لحر�رة” في �لقرص �لمرفق.
٦٧

نشاط ( :)٤الحرار ُة في حياتنا
تناقش وزملائي حول� :أهم ّية �لحر�رة في حياتنا �ليوم ّية من خلال در�سة �ل ُمخطّط
�أ ُ
�ل�آتي ،ث ّم �أكمله:
�لحر�رة
تُساعدُنا في
�لصناعة
ّ

____________ ____________ ____________

بحث عن فو�ئ ُد �أخرى للحر�رة.
�أ ُ

٦٨

نشاط ( :)5الحرارة نعم ٌة ولكن...
كتب عبار ًة �إرشاديّ ًة �أسف َل ك ّل صور ٍة من �ل�آتية:
�أ ُ

__________________________.__________________________ .

__________________________.__________________________ .
نتجت عن �ستخد�م خاطى ٍء للحر�رة.
�أ ْسر ُد حادث ًة
ْ
مشروع
ش و�لمحم ّيات �لطّبيع ّي ِة في فصل
حلات �إلى �ل�أحر� ِ
تكثر �ل ّر ُ
ُ
�ل ّربيع ،ه ّيا نُص ّم ُم شعار�ً �إرشاديّا لتفادي خطر �لحر�ئق.
٦٩

ّرس الثّالث :أاث ُر الحرار ِة على المواد.
الد ُ
الصلب ُة
أا ّول� :الموا ُد ّ

نشاط ( :)1ما ّد ٌة جديدة

ص �أور�قَ دفتري .ما لونها؟___________ .ما حالتها؟___________.
� .١أ َتف ّح ُ
كتب �سمي و�س َم زميلي على �ل�أور�ق.
� .٢أ ُ
� .٣أحر ُق �ل�أور�قَ بمساعدة معلّمي في �لجفنة.

 .٤ماذ� �أ ُ
ل�حظ؟ ______________________________________________.
 .٥ما �سم �لما ّد ِة �لناتجة؟ _______________ .ما لونها؟ _____________.
� .٦أحاو ُل �لكتاب َة عليها ،هل �أستطي ُع ذلك؟ __________________________.
� .٧أقار ُن بين �ل� أ ِ
ور�ق قبل حرقها ،وبعده.
ستنتج �أنّ._____________________________________ :
� .٧أ ُ
تركيب الما ّدةَ ،و َتنتُج موا ّد جديدة.
ال�حتراق ُي َغ ِي ُر
َ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�حتر�ق �لسكّر” في �لقرص �لمرفق.
٧٠

نشاط ( :)2صلب ٌة  ...سائل ٌة
حضر ِق َط َعاً من �لجليد ،و�أضعها في
� .١أ ُ
وعاء .ما حال ُة �لجلي ِد؟ ___________.
تحت �أشع ِة
� .٢أض ُع �لجلي َد على �ل�أرض َ
ُ
يحدث للجليد؟
�لشّ مس .ماذ�
______________________________
_____________________________.
�لصلب ِة �إلى �لحال ِة �ل ّسائل ِة بالتّسخين ،تُس ّمى ______.
 .٣عمل ّي ُة تح ّول �لما ِء من �لحال ِة ّ
َ
�لمنصهر �إلى ُمج ّم ِد �لثّلاجة؟ �أج ّر ُب ذلك.
�لماء
 .٤ماذ� تتوقّع �أن
َ
يحدث �إذ� �أعدنا َ
ُ
تلاحظ؟ _______________________________________________.
 .٥ماذ�
كتب حال َة �لما ِء بعد تج ّمده.___________________________________ .
� .٦أ ُ
�لصلبة بالتّبريد ________.
 .٧تُس ّمى عمل ّي ُة تح ّو ِل �لما ِء من �لحالة �ل ّسائلة �إلى �لحالة ّ
�لصور ِة �ل�آتية بعبارتين علم ّيتين.
� .٨أع ّب ُر عن ّ
____________________________

�نصهار

____________________________
____________________________
___________________________.

تج ّمد

�لصلبة.
ستنتج �أ َن �لحر�ر َة تُغ ّي ُر حال َة بع ِ
ض �لمو� ّد ّ
�أ ُ
٧١

َ
�لسابق بـ “ �لزبدة”
يحدث �إذ�
ماذ� تتوقّع �أ ْن
َ
�ستبدلت �لجلي َد في �لنّشاط ّ
�أو بـ “ �ألو�ح �لشوكول�ته”؟

بال ُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو مح ّرك �لبحث �ل�إ لكتروني �أبحث:
ماذ� يحدث للماء عند �ستمر�ر تسخينه.

نشاط ( :)٣الكر ُة والحلقة
� .١أ ِ
موضح
حض ُر جها َز �لكر ِة و�لحلقة ،و�أج ّر ُب كما هو ّ
في �لشّ كل �لمجاور.
ماذ� �أ ُ
ل�حظ؟ ___________________________.

� .٢أس ّخ ُن �لكر َة بمساعدة معلّمي.
َ
يحدث عند محاولة �إدخال �ل ُكر ِة في �لحلقة؟
 -ماذ� تتوقّع �أ ْن
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� .٣أج ّر ُب �إدخا َل �لكر ِة في �لحلقة بعد تسخينها.
ماذ� �أ ُ
ل�حظ؟ ___________________________.
َ
حدث لحجم �لكرة؟ (زيادة  /نقصان).
 ماذ�� .٤أتر ُك �لكر َة حتى تبرد (�أو �أضعها تحت �لماء لتبرد �أسرع).
 �أحاول �إدخال �لكرة في �لحلقة م ّرة �أخرى.ماذ� �أ ُ
ل�حظ؟ ___________________________.
 ماذ� حدث لحجم �لكرة؟ (زيادة  /نقصان).ستنتج �أنَ:
�أ ُ
* �لزياد ُة في حجم �لما ّدة تُس َمى بـ _______________________________.
* �لنقصا ُن في حجم �لما ّدة ُيس َمى بـ______________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�لكرة و�لحلقة” في �لقرص �لمرفق.

ُمشكل ٌة وح ٌل.

�لمعدني لمطربان �ل ُمربّى.
�أقترح طريق ًة تمكّ ُن سامحاً من فتح �لغطاء
ّ
_______________________________
_______________________________
______________________________.
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________________________________________________________
_______________________________________________________.

السائلة
ثانيا :الموا ّد ّ
ارتفع الما ُء؟
نشاط ( :)٤هل
َ
أا

� .١أملا أ دورقاً زجاج ّياً بالماء �لمل ّون.
زجاجي.
نبوب
� .٢أ ُغطّي �لدّورقَ بسدّ� َد ٍة ينف ُذ منها �أ ٌ
ٌ
� .٣أح ّد ُد مستوى �لماء في �ل�أنبوب بوضع علامة (�أ) عليه.
ض �لما ِء �ل ّساخنِ  ،و�أ ُ
ل�حظ مستوى �لماء
� .٤أض ُع �لدّورقَ في حو ِ
�لزجاجي ،و�أل ّونه على �لشّ كل �لمجاور.
في �ل�أنبوب
ّ
�أف ّس ُر ما حدث ___________________________.
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أا

ماء ساخن

بوضع �لد ّْو ِ
ماء بار ٌد ،و�أل�حـــــظ
رق في حو ٍ
� .٥أك ّر ُر �لتّجرب َة ِ
ض به ٌ
مستوى �لما ِء في �ل� أ ِ
جاجي.
نبوب �ل ّز ّ
� .٦أل ّو ُن مستوى �لماء في �ل�أنبوب على �لشّ ك ِل �لمجاور.
�أف ّس ُر ما حدث ______________________________.
ستنتج �أنَ._________________________ :
� .٧أ ُ

أا

ماء بارد

�لسو�ئل وتقلّصها؟
َ
كيف نستفي ُد في حياتنا من ظاهر ِة تم ّد ِد ّ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�أثر �لحر�رة على �ل ّسو�ئل” في �لقرص �لمرفق.

نشاط ( :)5ميزانُ الحرار ِة
� .١أ ِ
ف �إلى أ�جز�ئه.
حض ُر ميز� َن حر�رة ،و�أتع ّر ُ
جز�ء ِ
ميز�ن �لحر�ر ِة �لمجاور د�خل �لمستطيلات:
� .٢أ ُ
كتب �أ َ
� .٣أقر�أ درج َة �لحــــر�ر ِة في مـــو�زين �لحــر�رة �ل�آتية ،و�أكتبها:

كحول

ِ
س)
من
وحد�ت قياس درجة �لحر�رة درجة مئويّة (سيلسيوس و ُيرمز لها بالرمز ْ
٧٥

٣٧س
درج ُة حر�رة جسم �ل�إ نسان �لسليم
ْ
بي.
و ُيقاس بميز�ن �لحر�رة �ل ِط ّ

ٍ
تطبيقات �أخرى على ظاهر ِة
�أبحث عن
تم ّد ِد �ل ّسو�ئل وتقلّصها في حياتنا.

ثالث ًا :الموا ّد الغازيَة
نشاط ( :)6اأنفخُ بالوني
� .١أ ِ
حض ُر زجاج ًة فارغ ًة.
 .٢ماذ� يوج ُد د�خل �ل ّزجاجة؟ ( هو�ء  /ل� شيء )
� .٣أث ّبت بالوناً على فُ ّوهة �ل ُزجاجة.
 .٤بر�أيك ،ماذ� تتوقّع �أن َي َ
حدث للبالون �إذ�:
ض ما ٍء ساخنٍ .
�أُ .وض َع ِت �ل ّزجاج ُة في حو ِ
ض ما ٍء بار ٍد.
بُ .وض َع ِت �ل ّزجاج ُة في حو ِ
ه ّيا نُجرب ذلك .ونرس ُم �لبالو َن في �لحالتين.
ستنتج �أن_____________ :
� .٥أ ُ
_______________________________.

ماء ساخن

ماء بارد

نصحت ليلى �أخاها “سامر” خلال قيامه بنفخ َع َج ِل د ّر�جته في يو ٍم شدي ِد
ْ
نفخ �ل َع َج ِل تماماً .بر�أيك ،ما �ل ّسبب؟
�لحر�رة من �أيّام �لصيف ،بعدم ِ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�أثر �لحر�رة على �لغاز�ت” في �لقرص �لمرفق.
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س.
الدّرس ال ّرابع :ضرب ُة شم ٍ
نشاط ( :)1ح ُر ّ
الشمس!
تحت �أشعة �لشَ مس �لحا َرة ،وفجاأ ًة
�أ َ
مضى طلا ٌل فتر ًة طويل ًة في لَ ِع ِب كُر ِة �لقدم َ
ِ
سقوط طلال على �ل�أرض؟
سبب
َسقط مغش ّياً عليه .بر�أيك ما ُ

________________________________________________________
_______________________________________________________.
�لتع ُرض �ل َز�ئد ل�أشعة �لشَ مس �لحا َرة
غالباً ما يؤ ِدي لِ َضر َبة �لشَ مس.
٧٧

الصغي ُر
سعف ّ
نشاط ( :)2ال ُم ُ
�لصور َة �ل�آتية:
�أ َتاأ َم ُل ّ

كيفية �إسعاف �ل ُم َصاب بضربة �لشّ مس

.١نَقــــ ُل �ل ُمص َــــاب
�إلى �لظ ّل �أو ٍ
مكان َبارد.

.٢تخفيف َملابس
�لخارج َية.
�ل ُمصاب َ

�.٣ل�تّصال بال�إ سعاف.

�أقترح �إرشاد�ت لتجنّب �ل�إ صابة بضرب ِة �لشَ ْمس.
. _______________________________________________ .١
. _______________________________________________ .٢
. _______________________________________________ .٣
تمثيلي حول �إسعاف مصاب
�أقو ُم وزملائي ب إاعد�د مشهد
ّ
بضربة �لشّ مس.
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أاسئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
�لصحيحة فيما ياأتي:
�أض ُع د�ئر ًة حول رمز �ل�جابة ّ
 .١ما �لتّغ ّي ُر �لذي حدث على ورق ٍة عند ط ّيها لصناعة طائر ٍة ورق ّية؟
ب� .لوزن.
�أ� .لكتلة.
د� .لّلون.
جـ� .لشّ كل.
� .٢أ ّي �لجم ِل �ل�آتية صحيحة بالنّسبة للشّ كل �ل�آتي؟
�أ� .لس ّيار ُة � ١أثق ُل من �لس ّيارة . ٢
ب� .لس ّيار ُة � ٢أغم ُق من �لس ّيارة .١
كبر من �لس ّيارة .١
جـ� .لس ّيار ُة � ٢أ ُ
د� .لس ّيار ُة � ١أطو ُل من �لس ّيارة .٢
 .٣ما كتل ُة ح ّب ِة �لت ّفاح؟
ب ١٠٠ .كيلوغر�م
�أ ١٠٠ .غر�م
د ١٠٠ .مليلتر
جـ ١٠٠ .نيوتن
 .٤ص ّب ْت سلوى �ل َماء من �لوعاء �ل� أ ّول �إلى �لوعاء �لثّاني،
�أ ّي خاص ّية في �لماء تغي ّر ْت؟

1
�أ� .لحجم.

2
ب� .لوزن.

جـ� .لشكل.

د� .لكتلة.
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� .٥أ ّي مكع ّبات �لجلي ِد في �لشّ كل سياأخذ �لوقت �ل�أطول لينصهر؟
ب.

�أ.

جـ.

د.

 .٦كيف يمكن للطّالب �أ ْن يو�ز َن بين �لجهة (�أ) ،و�لجهة (ب)؟ من خلال:
�أ .نق ِل ٢٠٠غر�م من �لجه ِة (ب) �إلى �لجه ِة (�أ).
ب .نقلِ ٢٠٠غر�م من �لجه ِة (�أ) �إلى �لجه ِة (ب).
ج .نق ِل ١٠٠غر�م من �لجه ِة (�أ) �إلى �لجه ِة (ب).
د .نقلِ ١٠٠غر�م من �لجه ِة (ب) �إلى �لجه ِة (�أ).
� .٧أ ّي �ل� أ ِ
�لصحيح في �تّجاه �نتقال �لحر�رة؟
شكال �ل�آتية ُيمثّ ُل �لشّ ك َل ّ
�أ.
جـ.

ْ ٨٠ ْ ٣٠
ْ ١٠٠ ْ ١٠٠

ب.
د.

ْ ٢٠ ْ ٧٠
ْ ٥٠ ْ ١٠٠

السؤال الثّاني:
ّ
�لصلبة �إلى �لحالة �ل ّسائلة؟
كيف ُيمك ُنك تحويل �لما َدة من �لحالة َ
�أَ .
___________________________________________________.
�لصلبة؟
�أ .كيف ُيمك ُنك تحويل �لما َدة من �لحالة �ل ّسائلة �إلى �لحالة َ
___________________________________________________.
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السؤال الثّالث:
ّ
�أل ّو ُن حج َم �ل ّسائلِ في ك ّل من
�لمخابر �لمد ّرجة �لمجاورة.
15 ml

20 ml

34 ml

السؤال ال ّرابع:
ّ
�أربع ُة �أشياء مختلفة ُوضعت في ِمخبار به  ١٧مليلتر ماء� .أ ُ
ل�حظ ،و�أجيب:
�أ.

ب.

�أ� .أ ّي �ل�أشيا ِء �ل�أكبـر حجــما؟
____________________.

د.

جـ.

ب� .أ ّي �ل�أشياء �ل�أقل حجماً؟
____________________.

السؤال الخامس:
ّ
ات من �لجليد ،وفي
س فيه مكع ّب ٌ
مع �أحمد كاأسان ،كاأ ٌ
ذكر ثلاث َة ٍ
فروق بين �لجلي ِد و�لماء.
�لكاأس �ل�آخر ماء� ،أ ُ
.____________________________ .١
.____________________________ .٢
.____________________________ .٣
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السادس:
السؤال ّ
ّ
�لعلمي �لد ِّ�ل عليها:
كتب رق َم �لعبار ِة �أما َم �لمفهوم
�أ ُ
ّ
�ل ّرقم

�لمفهوم

�لعبارة

�لما ّدة

نحس بسخونة �لجسم �أو برودته.
.١طاق ٌة تجعلنا ُ

 .٢مقد� ُر ما يحتويه �لجسم من ما ّدة.
بالحو�س ،وله ثِ َق ٌل ،و َيشغ ُل ح ّيز�ً.
 .٣ك ُل شيء ُيد َر ُك
ّ

تمدّد
تقلّص

� .٤ل ّزياد ُة في حج ِم �لما ّدة بالتسخين.

�لحر�ر ُة
�ل ُكتل ُة

 .٥نُقصا ُن حجم �لما ّدة بالتبريد.
 .٦مقد�ر جذب �ل�أرض للاأجسام.

السابع:
السؤال ّ
ّ
للحر�رة �أهم ّي ٌة كبير ٌة في حياتنا� .أذك ُُر ثلاثة �أمور منها:
._________________ .٣ .______________ .٢ .______________ .١
السؤال الثّامن:
ّ
ِ
حسب مصد ِر �لحر�ر ِة �لمناسب لها في �لجدول �ل�آتي:
�لبطاقات �ل�آتية
ف
�أصنّ ُ
َ
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عو ُد ٍ
ثقاب

ث ّلاجة

�لسخّ ان �لشّ مسي

تس ِيير �لس ّيارة

تجفيف �لغسيل

موق ُد حطب

مدفاأ ٌة كهربائ ّية

فرك �ليدين معاً

مس
�لشّ ُ

�ل�حتكا ُك

�حتر�ق �لوقود

�لكهرباء

السؤال التّاسع:
ّ
ٍ
لفتر�ت طويل ٍة وقت �لظّهيرة ،تنتج عنه مشاك ُل صح ّية كثيرة.
س
ض ل�أش ّعة �لشّ م ِ
�لتّع ّر ُ
تنتج عن ذلك؟______________________________.
�أذك ُُر مشكل ًة صح ّي ًة ُ
ــرح طـــرقاً لتجنّـــب �ل�صاب ِة بها؟______________________________.
�أق َت ُ
السؤال العاشر:
ّ
فارس صديقه فادي �أن ّه �إذ� وضع طوب ًة على ك ّفة ٍ
ميز�ن باأوضاع مختلفة ،ف إا ّن
خب َر
�أ َ
ٌ
قياس كتلتها قد يتغ ّير� ،إل� �أ ّن فادي لم يقتن ْع بكلام فارس ،ويعتق ُد �أ ّن �لكتل َة ستبقى
ثابت ًة ولن تتغ ّير.
من منهما على صو�ب؟ (فارس �أم فادي؟)
بر�أيكْ ،
فس ْر �إجابتك؟________________________.
ّ
تي ،و أاجيب:
ّ
السؤال الحادي عشر :أات أا ّم ُل الشك َل ال�آ َ

�أرت ُّب كت َل ح ّب ِ
ات �لفو�كه في �لميز�ن تصاعدياً:
____________________________________________________.
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لجنة المناهج الوزارية

أا .ثروت زيد
أا .عزام أابو بكر
أا .علي مناصرة

د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:

د .شهناز الفار
د .سمية النّ ّخالة
م .جهاد دريدي

أ�.د .عماد عودة
د .رباب ج ّر�ر
أ�.د .عفيف زيد�ن
د .مر�د عوض �لله
د�.إيهاب شكري
د.فتحية �للولو
أ�� .إيمان �لريماوي
أ� .حكم أ�بو شملة
أ� .صالح شلالفة
أ� .فر�س ياسين

د .جو�د �لشيخ خليل
د .سعيد �لكردي
د .محمد سليمان
د .معمر شتيوي
د.خالد صويلح
أ� .أ�حمد سياعرة
أ�� .بر�هيم رمضان
حماد
أ� .خلود ّ
�لنجار
أ� .عفاف ّ
أ� .فضيلة يوسف

د .حاتم دحلان
د .صائب �لعويني
د .محمود �ل أ�ستاذ
د .معين سرور
د.سحر عودة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .جنان �لبرغوثي
أ� .رشا عمر
أ� .عماد محجز
أ� .محمد أ�بو ندى

�لسوسي
د .خالد ّ
د .عدلي صالح
د .محمود رمضان
د .وليد �لباشا
د.عزيز شو�بكة
أ� .أ�يمن شروف
أ� .حسن حمامرة
أ� .رياض �بر�هيم
أ� .غدير خلف
أ� .مر�م �ل أ�سطل

أ� .مرسي سمارة
أ� .بيان �لمربوع

أ� .مي �شتية
أ� .رولى أ�بو شمة

أ� .ياسر مصطفى
أ� .محمود نمر

أ�.سامية غبن
أ� .زهير �لديك

أ� .أ�سماء بركات

أ� .عايشة شقير

أ� .جمال مسالمة

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحياة للصف الثّالث ال�أساسي
�أ .جنان �لبرغوثي
�أ� .أريج �لبزور
�أ .مها يغمور
�أ .منال حسونة
أ� .نبيلة أ�بو زينة
�أ .مرح صالح
أ� .مالك سعادة
�أ .سناء �أبو هلال
�أ .فاروق عبيسي
د� .أيمن �أبو ظاهر
�أ� .أحمد �لقدرة

�أ .محمد قر�رية
�أ�.إسر�ء شريف
�أ .ر�مز �لوحيدي
�أ .مها سالمية
أ� .نور أ�بو حجلة
�أ .سوز�ن �أبو عقل
أ� .حسن أ�بو عبيدة
�أ .ر�مي مشتهى
�أ .تهاني �لفار
أ� .أ�حمد سياعرة
�أ .سمية �لجمل

�أ� .أماني شحادة
�أ .سعيد �لملاحي
�أ .علي قطيط
�أ .نزيه معدي
أ� .فضية أ�بو ميري
�أ .هناء مقد�د
أ� .مرفت �لبيومي
�أ .سوز�ن عزوف
�أ� .أميمة زيادة
د .مرو�ن أ�بو �ل ُرب
�أ .مازن عامر

�أ .بيان �لمربوع
�أ .ماجدة مغاري
�أ .شيماء عودة
�أ .فوزي جاد �لله
أ� .أ�نور شلد�ن
�أ .ورود خالد
أ� .ثرية �ل�أسطة
�أ .سناء رضو�ن
�أ .شادية �لبحش
أ� .أ�نو�ر حامدة
�أ .غادة �لفر�

