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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنّية الهاشمّية الراسخ بأهمّية تنمية قدرات اإلنسان 
األردنّي، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطنّي لتطوير المناهج، بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المنـاهج الدراسّية وتطويرها، لتكـون معينًا للطلبة 

على االرتقاء بمستواهم المعرفّي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقّدمة.

بتنمية  ُتْعنى  التي  العلوم  كتب  سلسلة  من  واحًدا  الثالث  للّصّف  العلوم  كتاب  ُيَعدُّ 
المفاهيم العلمّية، ومهارات التفكير وَحلِّ المشكالت، ودمج المفاهيم الحياتّية والمفاهيم 
العابرة للمواد الدراسّية، واإلفادة من الخبرات الوطنّية في عمليات اإلعداد والتأليف وفق 
وتلبيتها  الراسخة،  الوطنّية  القيم  مع  انسجامها  لضمان  عالميًّا؛  َبعة  الُمتَّ الطرائق  أفضل 

لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين.

النظرّيـة  مـن  المنبثقـة  الخماسية  التعلُّم  دورة  اعُتِمدت  فقد  ذلـك،  على  وتأسيًسا 
البنائّية التي تمنح الطلبـة الدور األكبر في العمليـة التعلُّمّية التعليمّية، وتتمثَّل مراحلها 
ـع. اعُتِمد أيًضا في هذا  في التهيئة، واالستكشاف، والشرح والتفسير، والتقويم، والتوسُّ
الكتاب منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتِّكنولوْجيا والهندسة 

عة. واألدب والرياضّيات في أنشطة الكتاب المتنوِّ

ز محتوى الكتاب مهارات االستقصاء العلمّي، وعملّيات العلم، من مثل: المالحظة،  ُيعزِّ
ن أسئلة  والتصنيف، والترتيب والتسلُسل، والمقارنة، والقياس، والتوقُّع، والتواصل.  ويتضمَّ
عة تـراعي الفروق الفردّية، وُتنّمي مهارات التفكير وَحـلِّ المشكالت، فضـاًل عن  متنوِّ
ل إلى النتائج باستخدام مهارة المالحظة،  توظيف خطوات الطريقة العلمّية في التوصُّ

وجمع البيانات وتدوينها.
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الحية،  هـي: الكائنات  وحـدات،  ثالث  على  الكتـاب  من  األّول  الجزء  يحتوي 
والبيئة، والقوى و اآلالت البسيطة، وتشتمل كل وحدة على أسئلة تثير التفكير، وأخرى 

ْولّية. ُتحاكي أسئلة االختبارات الدَّ

وقد ُألِحَق بالكتاب كتـاب األنشطة والتمارين، إْذ يحتـوي على التجارب واألنشطة 
الواردة في كتاب الطالب جميعها ، وتهدف إلى تطوير مهارات االستقصاء العلمّي لدى 

الطلبة، وتنمية االتجاهات اإليجابّية لديهم نحو العلم والعلماء.

ونحن إذ ُنقـّدُم هذه الطبعَة مَن الكتاب، فإّنا نأَمـُل أن ُيسـِهَم في تحقيـق األهـداف  
والغايات النهائّية المنشودة لبناء شخصّية المتعّلم، وتنمية اتجاهات ُحّب التعلُّم ومهارات 
التعلُّم المستمّر، فضاًل عـن تحسين الكتاب بإضافـة الجديد إلى محتـواُه، وإثـراِء أنشطتـه 

المتنّوعة، واألخِذ بمالحظات المعّلمين.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج
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اْلكائِناُت اْلَحيَّةُاْلكائِناُت اْلَحيَّةُ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

1اْلَوْحَدُة

َتْسعى اْلكائِناُت اْلَحيَُّة إِلى اْلُمحاَفَظِة َعلى َأْنواِعها َوَبقائِها في بيئاتِها.
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ُل: َتكاُثُر اْلكائِناِت َوَدْوراُت اْلَحياِة ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني : ُسلوُك اْلكائِناِت اْلَحيَِّة الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

لِماذا تَتَكاثَُر اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ؟ أَتََهيَّأُ
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ْنتِهاِء ِمْن َتنْفيِذ النَّشاِط. اَمِة:  َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َبْعَد ااْلِ إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

1 ُأْحِضُر اْلَمــوادَّ َوَأَضُعها َأمامي 
َعلى الّطاِوَلِة.

َف  ٍة؛ ألَتَعرَّ َوَر بِِدقَّ ُأالِحُظ الصُّ  2
ْفَدِع. َمراِحَل ُنُموِّ الضِّ

ــُم َنمــوَذًجا: َأْسَتْخــِدُم  ُأَصمِّ  3
ُم(  اْلَمْعجـــوَن، َوأعَمُل )ُأَصمِّ
َنموَذًجا َوذلَِك بَِتْشكيــِل ُكــلِّ 
َحياِة  َدْوَرِة  َمراِحِل  ِمْن  َمْرَحـَلٍة 

ْفَدِع. الضِّ
ْحَن إِلى َأْرَبَعِة َأْقساٍم ُمَتساِوَيٍة بِاْستِْخداِم َقَلِم التَّْخطيِط َواْلِمْسَطَرِة. ُم الصَّ ُأَقسِّ  4

ْحِن  ْلُتهــا داِخَل َأْقساِم الصَّ تي  َشكَّ ْفَدِع الَّ َأَتَسْلَسُل:ُأَثبُِّت َمراِحــَل َدْوَرِة َحيــاِة الضِّ  5
ُمراِعًيا َتَسْلُسَل ُحدوثِها.  

ْكُل َوَمكاُن اْلَعْيِش. ْفَدِع ِمْن َحْيُث: الشَّ ُأقاِرُن َبْيَن َمراِحِل َدْوَرِة َحياِة الضِّ  6

ْفَدَعُة اأْلُمُّ َبْيَضها في َمكاٍن آِمٍن في اْلماِء؟ َأَتنَبَُّأ: لِماذا َتَضُع الضِّ  7

ْفَدِع َأماَم ُزَمالئي. َأَتواَصُل: َأْعِرُض َنموَذَج َدْوَرِة َحياِة الضِّ  8

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

ًما َأْو ُمَخطًَّطا لَِتْوضيِح َعَمِل اأْلَْشياِء. ُم ُمَجسَّ ُم َنموَذًجا: ُأَصمِّ  ُأَصمِّ

ْفَدِع َدْوَرةُ َحياِة الضِّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َمْعجوُن َأْطفاٍلِمْسَطَرٌة

َقَلُم َتْخطيٍط
َصْحٌن َوَرِقيٌّ

ِضْفَدٌع َصغيٌرُبيوٌضَأبو ُذَنْيَبَةِضْفَدٌع ُمْكَتِمُل النُُّموِّ

ْفَدِع ُصَوٌر لَِمراِحِل َدْوَرِة َحياِة الضِّ
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اْلكائِناُت اْلَحيَُّة َتَتكاَثُر

َحْوَلنا،  َتعيُش  تي  الَّ اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  ُع  َتَتنَوَّ
َوالتَّكاُثُر  َتكاُثِرها.  َنتيَجَة  َأْعداُدها  َوَتَتزاَيُد 
النَّْوِع  ِمَن  ُجُدٍد  َأْفراٍد  إِْنتاُج   Reproduction

اْلَحيَِّة.  اْلكاِئناِت  َأْنواِع  َبقاَء  َيْضَمُن  ما  َنْفِسِه؛ 
َتكاُثِرها؛  َطراِئِق  في  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  َوَتْخَتِلُف 
بِاْلِوالَدِة،  َأْو  بِاْلَبْيِض  َتَتكاَثُر  َمَثاًل  َفاْلَحَيواناُت 

َأّما النَّباتاُت َفُمْعَظُمها َيَتكاَثُر بِاْلُبذوِر.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

مَجيُعها  اْلَيَُّة  اْلكاِئناُت  َتَتكاَثُر 
َأْنواَعها، َوَتُمـرُّ ِخالَل  لَِتْحَفَظ 

ٍة. اٍت ِعدَّ َمراِحِل َحياِتا بَِتَغيُّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

 Reproductionالتَّكاُثُر
Life Cycle َدْوَرُة اْلَياِة

َدْوَرُة َحياِة َحَيواٍن
 Animal Life Cycle

 َدْوَرُة َحياِة َنباٍت َبْذِريٌّ
 Seed Plant Life Cycle

1 ْرُس ْرُسالدَّ َتكاُثُر اْلكاِئناِت َوَدْوراُت اْلَحياِةَتكاُثُر اْلكاِئناِت َوَدْوراُت اْلَحياِةالدَّ

التَّكاُثُر َيْضَمُن َبقاَء َأْنواِع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة
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َدْوراُت َحياِة اْلكائِناِت اْلَحيَِّة

 Life اْلَحياِة  َدْوَرَة  ُتَسّمى  ُمْخَتِلَفٍة  بَِمراِحَل  َحياتِِه  َفْتَرِة  ِخالَل  اْلَحيُّ  اْلكاِئُن  َيُمرُّ 
، ُثمَّ َينْمو َوَيَتَغيَُّر  إِلى َأْن ُيْصبَِح ُمْكَتِمَل النُُّموِّ  Cycle؛ َتْبَدُأ ِمْن بِداَيِة َحياِة اْلكاِئِن اْلَحيِّ

قاِدًرا َعلى َأْن َيَتكاَثَر، َوُينْتَِج َأْفراًدا ُجُدًدا ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه.

، َوَأْســَتعيُن بُِمَعّلمي  ــاَمِة: َأْحــَذُر ِعنـْـَد اْســتِْخداِم اْلِمَقــصِّ إِْرشــاداُت اأْلَْمــِن َوالسَّ
ــَد اْلحاَجِة. ِعنْ

ُخُطواُت اْلَعَمِل

ُأْحِضــُر اْلَمـــوادَّ اْلَمْطلــوَبَة،   1
َوَأَضُعها َعلى الّطاِوَلِة َأمامي.

َأْسَتـــعيُن  َنمــوَذًجا:  ــُم  ُأصمِّ  2
ُم  َوُأَصمِّ اْلُمجــاِوِر،  ْكــِل  بِالشَّ
َنموَذًجا ُيَمثُِّل َدْوَرَة َحياِة َجّدي.

َأَتَسْلســَُل: ُأَثبُِّت ُصــَوَر َجّدي   3
تي َأْحَضْرُتهــا  َعلـى النَّموَذِج  الَّ

ْمِغ . بِاْستِْخداِم الصَّ

تي َمرَّ بِها َجّدي في َأْثناِء َحياتِِه. َأَصُف التََّغيُّراِت الَّ  4

َدْوَرُة اْلَحياِة َنشاٌط

َأْلواٌنِمَقصٌّ َلْوُح َكْرتوٍنَصْمٌغ

طِْفٌل

شابٌّ

َرُجٌل

نِّ َكبيُر السِّ

ُصـــــَوٌر ُمْخَتِلَفــٌة لَِجــّدي 
اْلُتِقــــَطْت فــي َأْثنــــاِء 
ــِه اْلُمْخَتِلَفِة،  َمراِحــِل َحياتِ
ــٌة ُمماثَِلــٌة. َأْو ُصــَوٌر َتْعبيِريَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت
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َدْوَرُة َحياِة اْلَحَيواِن
لُِكلِّ َحَيواٍن َدْوَرُة َحياٍة َتْخَتِلُف َعْن َدْوراِت َحياِة َغْيِرِه ِمَن اْلَحَيواناِت؛ َيُمرُّ ِخالَلها 

بَِمراِحَل ُمْخَتِلَفٍة،وَتْطَرُأ َعلى ِجْسِمِه في َأْثناِئها َتَغيُّراٌت في َحْجِمِه َوَشْكِلِه.
َدْوَرُة َحياِة طاِئٍر

اْلَيَرَقُة
َتْخُرُج اْلَيَرَقُة ِمَن اْلَبْيَضِة َوَتَتَغّذى 

َعلى َأْوراِق النَّباتاِت.

اْلَفراَشُة ُمْكَتِمَلُة النُُّموِّ

َدْوَرُة َحياِة اْلَفراَشِة
تي َتليها. ٍة، َتْخَتِلُف ُكلُّ َمْرَحَلٍة َعِن اْلَمْرَحَلِة الَّ ِة َحياتِها بَِمراِحَل ِعدَّ  َتُمرُّ اْلَفراَشُة ِخالَل ُمدَّ

ْرَنَقُة الشَّ
َتْكُبُر اْلَيَرَقُة ُثمَّ ُتْصبُح َشْرَنَقًة، َتْحُدُث ِخالَل هِذِه اْلَمْرَحَلِة 

ُل إِلى َفراَشٍة َتْسَتِعدُّ لِْلُخروِج . َتَغيُّراٌت َكثيَرٌة؛ إِْذ َتَتَحوَّ

اْلَبْيَضُة
َتَضُع اْلَفراَشُة ُمْكَتِمَلُة النُُّموِّ اْلقاِدَرُة َعلى 

التَّكاُثِر اْلَبْيَض َعلى َأْوراِق النَّباتاِت. 

3

2

1

4
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ْختاِلِف َبْيَن َدْوَرِة َحياِة  اْلَفراَشِة َوَدْوَرِة َحياِة اْلِحصاِن؟  َبِه َوااْلِ ُق: ما َأْوُجُه الشَّ  َأَتَحقَّ

َدْوَرُة َحياِة اْلِحصاِن
َتِلُد ُأْنثى اْلِحصاِن )اْلَفَرُس( َصغيَرها )اْلُمْهَر( الَّذي َينْمو َوَيَتَغيَُّر َوُيْصبُِح قاِدًرا َعلى 

إِْنتاِج َأْفراٍد ُجُدٍد.

ِحصاٌن ُمْكَتِمُل النُُّموِّ 
قاِدٌر َعلى التَّكاُثِر

ِحصاٌن َصغيٌر)ُمْهٌر(

 ِحصاٌن َحديُث اْلِوالَدِة
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ُة َنباتاٌت َتَتكاَثُر بِاْلُبذوِر، َوَلها َدْوَرُة َحياٍة َشْأُنها َشْأُن َجميِع اْلكاِئناِت  النَّباتاُت اْلَبْذِريَّ
اْلَحيَِّة ُتَسّمى َدْوَرَة َحياِة النَّباِت اْلَبْذِريِّ Seed Plant Life Cycle، َوَتْبَدُأ َمراِحُل َدْوَرِة 

ها. َحياتِها َبْعَد َوْضِع اْلَبْذَرِة في التُّراِب، َوَتواُفِر الظُّروِف اْلُمناِسَبِة لِنُُموِّ

َدْوَرُة َحياِة  الَّلْيموِن
َلًة إِلى باِدَرٍة َصغيَرٍة، َتْسَتِمرُّ في النُُّموِّ إِلى َأْن  لْيموِن ُمَتَحوِّ َتْبَدُأ ِعنَْدما َتنُْبُت َبْذَرُة الَّ

ُن ثِماًرا. ُتْصبَِح َنباًتا ُمْكَتِمَل النُُّموِّ قاِدًرا َعلى إِْنتاِج َأْزهاٍر ُتَكوِّ

َدورُة حياِة َنباٍت َبْذِريٍّ

1

2

3

4

5

6

7

لْيموِن.  ُق: َأْذُكُر َأْمثَِلًة ِمْن بيَئتي َعلى َنباتاٍت ُتْشبُِه َدْوَرُة َحياتِها َدْوَرَة َحياِة َنباِت الَّ  َأَتَحقَّ
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ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

ْيِد اْلجاِئِر  في َمْوِسِم التَّكاُثِر، في َأْعواٍم سابَِقٍة، َعلى َأْعداِد اْلَمها  ْكُل َأَثَر الصَّ ُيْظِهُر الشَّ
ُح  ، ُأقاِرُن بيَن َأْعداِد اْلَمها اْلَعَربِيِّ في اأْلَْعواِم اْلُمْخَتِلَفِة، ُثمَّ ُأَوضِّ اْلَعَربِيِّ في اأْلُْرُدنِّ

يََّة اْلُمحاَفَظِة َعَلْيها. َأَهمِّ

َأْعداُد اْلَمها اْلَعَربِيِّ

2500

2000

1500

1000

500

0
1900 - 1930 1930 - 1961

َمنِيَُّة بِاأْلَْعواِم اْلَفْتَرُة الزَّ
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يَُّة التَّكاُثِر لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ئيَسُة: ما َأَهمِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ  2

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْرُسُم َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة َنباِت اْلفوِل.  3

ماِعٌز َصغيٌر

ِوالَدِة  ماِعٌز َحديُث اْلْ

ماِعٌز ُمْكَتِمُل النُُّمّو

التَّكاُثُر
Reproduction

َدْوَرُة َحياِة َحَيواٍن
 Animal Life

cycle
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بَِطراِئـَق  النَّباتـاِت  َبْعـُض  َتَتكاَثـُر 
َرنـاُت،  َوالدَّ اأْلَْبصـاُل  ِمنْهـا  ُمْخَتِلَفـٍة 
َأْبَحُث فـي َكْيفيَِّة َتْكثيـِر النَّباتـاِت بِهاَتْيِن 
الطَّريَقَتْيـِن، َوُأَطبُِّقهـا في َحديَقـِة َمنِْزلي.

َأْختـاُر َحَيواًنا ِمْن بيَئتـي، َوَأْكُتُب فِْقَرًة 
تـي َتْطَرُأ  َقصيـَرًة َأِصُف فيهـا التََّغيُّراِت الَّ
َأْقَرُؤهـا  ُثـمَّ  َحياتِـِه،  َدْوَرِة  ِخـالَل  َعَلْيـِه 

. فِّ َأمـاَم ُزَمالئـي فـي الصَّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِة  راَعِة راَعِةالزِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الزِّ

جاَجِة. ا َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة الدَّ َأَتَسْلَسُل: َأَرتُِّب َتصاُعِديًّ  4
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لوُك؟ ما السُّ
لِلظُّـروِف  اْلَحـيُّ  اْلكاِئـُن  َيْسـَتجيُب 
ـُر فيـِه َعلـى َشـْكل  تـي ُتَؤثِّ اْلُمْخَتِلَفـِة الَّ
ـلوَك  السُّ ُتَسـّمى  َحـَركاٍت  َأْو  َأْفعـاٍل 
اْلكاِئـَن  ـُلوُك  السُّ ُيسـاِعُد   .Behaviour

اْلَحـيَّ َعلـى اْلَعْيِش في اْلبيَئـِة؛ َوَيْخَتِلُف 
ُسـلوُك اْلكاِئِن اْلَحيِّ بِاْختاِلِف الظُّروِف 

ـُر فيِه. ُتَؤثِّ تـي  الَّ

اْلِفْكَرُة الرَّئيَسُة:

ــيُّ َأْنــامَط ُســلوِك  ُيْظِهــُر اْلكاِئــُن اْلَ
ُمَْتِلَفــًة تِْبًعــا لِنَْوِعــِه، َولُِظــروٍف 

ــِه. ــُر في َدٍة ُتَؤثِّ ــدَّ ُمَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Behaviour لوُك السُّ
Innate Behaviour  ُّلوُك اْلِفْطِري السُّ
Learned Behaviour  ُم لوُك اْلُمَتَعلَّ السُّ
Interior Stimuli اْلُمثيراُت الّداِخِليَُّة

External Stimuli اْلُمثيراُت اْلاِرِجيَُّة

ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةُسلوُك اْلكاِئناِت اْلَحيَّ ُسلوُك اْلكاِئناِت اْلَحيَّ 2

؟ لوِك لِلكاِئِن الَحيِّ يَُّة السُّ ُق:ما َأَهمِّ  َأَتَحقَّ

ُسلوُك اْلَهَرِب َنتيَجَة إِْحساِس اْلَغزاِل 
بِاْلَخْوِف ِمَن النَِّمِر.
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تـي َيْسـَتجيُب َلهـا اْلكاِئـُن اْلَحـيُّ بَِتنْفيـِذِه ُسـلوًكا  ُتَسـّمى الظُّـروُف اْلُمْخَتِلَفـُة الَّ
ُف إِلى: ُمثيـراٍت داِخِليَّـٍة Interior Stimuli  َتْحـُدُث داِخَل  ًدا ُمثيـراٍت، َوُتَصنَـّ ُمَحـدَّ
ـعوِر بِاْلجـوِع َواأْلََلـِم َواْلَعَطِش َوالنُّعـاِس، َوُمثيراٍت  ِجْسـِم اْلكاِئـِن اْلَحـيِّ  ِمْثَل: الشُّ

خاِرِجيَّـٍة  External Stimuli ُتحيـُط بِاْلكاِئـِن اْلَحـيِّ ِمْثـَل اْلُبـروَدِة َواْلَحراَرةِ.

ُق: ما َنْوُع اْلُمثيِر الَّذي َيْدَفُع اْلكاِئَن اْلَحيَّ إِلى ُسلوِك اْلَبْحِث َعِن الطَّعاِم؟  َأَتَحقَّ

اِْستِجـاَبُة اْلَحـَيواِن لِـُمثيِر اْلَعـَطِش 
ْرِب، َوُمثيِر اِْرتِفـاِع َحراَرِة اْلَجوِّ  بِالشُّ

بَِرشِّ اْلماِء ِعلى ِجْسِمِه. 

اِْستِجاَبُة الطُّيوِر لِْلَبْرِد 
بِاْلِهْجَرِة إِلى اْلَمناطِِق الّدافَِئِة. 

19



لوِك  َأْنواُع السُّ
اْلكاِئـِن  َمـَع  Innate Behaviour يوَلـُد  اْلِفْطـِريُّ  ـلوُك  السُّ
، َأْي َأنَّـُه ال َيْحتـاُج إِلـى َتْدريـٍب ِمْثـَل: ِرضاَعـِة ِصغـاِر  اْلَحـيِّ

هاتِهـا، َوِرعاَيـِة اأْلُمِّ لِِصغاِرهـا. َبْعـِض اْلَحَيوانـاِت ِمـْن ُأمَّ

ْنسـاُن  ـلوُك اْلُمَتَعّلـُم Learned Behaviour َيْكَتِسـُبُه اإْلِ السُّ
ْنسـاِن اْلِقـراَءَة َواْلِكتاَبَة،  َأِو اْلَحَيـواُن بِالتَّْدريـِب، ِمْثـَل َتَعلُّـِم اإْلِ

َوَتْدريـِب الّطاِئـِر ِصغـاَرُه َعلـى الطََّيراِن.

ُسلوٌك فِْطِريٌّ

ُسلوٌك ُمَتَعلٌَّم

ُق: ما َنْوُع ُسلوِك ِهْجَرِة   َأَتَحقَّ
ْفِء؟ الطُّيوِر ِشتاًء؛ َبْحًثا َعِن الدِّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل
َأْختاُر اِْسَم َحَيواٍن ِمَن اآْلتَِيِة: َكْلٌب، ِقْرٌد، َببَّغاُء.  1

ُم َنموَذًجا لِبِطاَقِة ُسلوِك اْلَحَيواِن الَّذي اْخَتْرُتُه؛  ُأَصمِّ  2
بَِرْسِم صوَرتِِه َعلى َأَحِد َأْوُجِه اْلبِطاَقِة.

فيِه  ُأبِيُِّن  اْلبِطاَقِة؛  َظْهِر  َعلى  َجْدَواًل  َأْرُسُم  ُأَصنُِّف:   3
َوُأْخرى  اْخَتْرُتُه،  الَّذي  لِْلَحَيواِن  ًة  فِْطِريَّ ُسلوكاٍت 

َمًة. ُمَتَعلَّ
 . فِّ َأَتواَصُل: َأَتباَدُل اْلبِطاقاِت َمَع ُزَمالئي في الصَّ  4

بِطاَقُة ُسلوٍك   َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َنٌة  بِطاقاٌت ُمَلوَّ

َأْقالُم َتْلوين

َتْوفيُر اْلِغذاِء

الُمساَعَدُة َعلى اْلَمْشِي

َتْسُلُك اْلَحَيواناُت  َطراِئَق ُمْخَتِلَفًة في ِرعاَيِة ِصغاِرها.

اْلِحماَيُة ِمَن اْلَخَطرِ
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لوُك؟َوما َأْنواُعُه؟ ئيَسُة: ما السُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ  2

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُسلوَك  َسبََّبْت  تي  الَّ اْلُمثيراُت  ما  َأَتنَبَُّأ:   3
ُبكاِء الطِّْفِل؟

لوُك اْلِفْطِريُّ السُّ
Innate behaviour

ُم لوُك اْلُمَتَعلَّ السُّ
Learned behaviour 

ِدراَسـِة  َعلـى  اْلَحَيـواِن  ُعَلمـاُء  َحـَرَص 
، إِّمـا بُِمراَقَبتِها  ُسـلوِك اْلَحَيوانـاِت اْلِفْطـِريِّ
َعـْن َكَثٍب )ُقـْرٍب(، َوإِّمـا بِاْسـتِْخداِم َأْجِهَزٍة 
ِدراَسـِة  يَّـِة  َأَهمِّ َعـْن  َأْبَحـُث  ـِة.  قَّ الدِّ عالَِيـِة 
ُسـلوِك اْلَحَيوانـاِت َوَأَثـِرِه َعلـى اْلبيَئـِة، ُثـمَّ 

ُأشـاِرُك ُزَمالئـي َنتاِئـَج َبْحثـي.

اْلُعلوُم َمَع اْلبيئَِةاْلُعلوُم َمَع اْلبيئَِة

ِجهـاًزا  اْلبيَئـِة  ُعَلمـاُء  َر  َطـوَّ
ـــَغِر َيَتَتبَّــُع ُسـلوَك  بالِـــَغ الصِّ
يَِّة  َأَهمِّ َأْبَحــُث َعـــْن   . النَّْحــِلِ
ِة  ْقتِصاِديَّ ذلِـَك ِمــَن النّاِحَيـِة ااْلِ
َتْقريـًرا  َأْكُتـُب  ُثـمَّ  يَّـِة،  حِّ َوالصِّ

ُزَمالئـي. َعلـى  َأْقـَرُؤُه 

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع التِّْكنولوْجياالتِّْكنولوْجيا 
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اْلُمراَقَبُة ِمَن اْلَفضاِء ... ُحّراُس اْلُمحيِط

ْيِد  لِلصَّ اْلعاَلِميَِّة  اْلُمراَقَبِة  َهْيَئُة  َرْت  َطوَّ
اْلَبْحِرّي Global  Fishing Watchِ َوساِئَل 
ُمراَقَبِة اْلُمحيطاِت َواْلبِحــاِر َعلى اأْلَْرِض 
ُفِن  السُّ ُمخـاَلفاِت  لَِرْصــِد  اْلَفضــاِء  ِمَن 
ْيِد؛ َوذلَِك ِحفــاًظا َعلى َبقاِء  لَِقوانيِن الصَّ

ِة. اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلَبْحِريَّ

َحديَثـًة  َأْجِهـَزًة  اْلَهْيَئـُة  َتْسـَتْخِدُم 
ـُفِن  َيْجري ِمـْن ِخاللِها َتَتبُُّع َمسـاِر السُّ

اْلُمخاَلفـاِت. َوَرْصـُد 

 ، ًة: َأَتَخيَُّل َنْفسي َمْسؤواًل َعِن اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلبيَئِة في اْلَمْدَرَسِة َأِو اْلَحيِّ ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ
ًة لِلتَّْوِعَيِة بَِأَهّميَِّة اْلُمحاَفَظِة َعلى ِصغاِر اْلَحَيواناِت َوَأْعشاِش الطُّيوِر. َوَأْقَتِرُح ُخطَّ

ُع ُعاْلِْثراُء والتََّوسُّ اْلِْثراُء والتََّوسُّ
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د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

Behaviour لوُك السُّ

Life Cycle َدْوَرُة َحياِة

اْلُمثيراُت اْلخاِرِجيَُّة 
External Stimuli

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َأْمَلُ اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اآْلتَِيِة  بِاْلَكلَِمِة اْلُمناِسَبِة :   1

بِها  َيُمرُّ  تي  الَّ التََّغيُّراِت  َيِصُف  الَّذي   اْلُمَخطَُّط   
ِة َحياتِِه. ).................. ( اْلكاِئُن ِخالَل ُمدَّ

اْلَحيُّ  اْلكاِئُن  ُذها  ُينَفِّ تي  الَّ َواْلَحَركاُت  اأْلَْعماُل   
ٍر ما. )............... ( اْستِجاَبًة لُِمَؤثِّ

َمْثَل  اْلَحيِّ  بِاْلكاِئِن  ُتحيُط  ُمْخَتِلَفٌة  ُظروٌف   
ٍد. ) .............. (  اْلَحراَرِة؛ َيْسَتجيُب َلها بُِسلوٍك ُمَحدَّ

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ٍة، َفإذا كاَنْت َتَضُع اْلَبْيَض  2  َأْسَتْخِدُم اأْلَْرقاَم: َتَضُع ُسَلْحفاٌة 100 َبْيَضٍة في ُكلِّ َمرَّ
نَِة  اْلواِحَدِة؟ تي َتَضُعها في السَّ نَِة؛ َفما َعَدُد اْلُبيوِض الَّ َثالَث َمّراٍت في السَّ

َأْسَتنْتُِج: ما اْلَمْرَحَلُة النّاِقَصُة ِمْن َدْوَرِة َحياِة اْلَفراَشِة؟  3
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د

َلْحفاِة  ُأالِحُظ : ما َنْوُع ُسلوِك َصغيِر السُّ  4
الّظاِهِر في الّصوَرِة؟

اْلبالَِغُة  اْلِفَيَلُة  َتْحِرُص  لِماذا   : ناِقٌد  َتْفكيٌر   5
غيَرِة َتسيُر َبْينَها َكما  َعلى َجْعِل اْلفيَلِة الصَّ

َيْظَهُر في الّصوَرِة؟

حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلِجاَبِة الصَّ  6

: 1  َأَحُد اآْلتَِيِة ُمثيٌر خاِرِجيٌّ

د النُّعاُس. جـ  اْلَبْرُد.   ب اْلَعَطُش.   أ  اْلجوُع.  

2  َأيُّ اْلَحَيواناِت اآْلتَِيِة ال ُتْشبُِه والَِدْيها ِخالَل َدْوَرِة َحياتِها: 

ْفَدُع. د  الضِّ جـ   اْلِحصاُن.  جاَجُة.  ب  الدَّ  أ  اْلماِعُز.  

لوكاِت اآْلتَِيِة َيْحتاُج إِلى َتْدريٍب: 3 َأَحُد السُّ

د  النَّْوُم. ْسُم.  جـ    الرَّ ب   اْلُبكاُء .  ضاَعُة.   أ  الرِّ
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ُم َنموَذًجا لَِدْوَرِة َحياِة ُذباَبِة اْلفاكَِهِة ُأَصمِّ

، َوَأْسَتعيُن بُِمَعّلمي ِعنَْد  اَمِة: َأْحَذُر ِعنَْد اْستِْخداِم اْلِمَقصِّ إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
اْلحاَجِة.

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1  َأُقصُّ اْلُجْزَء اْلُعْلِويَّ ِمَن اْلِقنّينَِة بِاْستِْخداِم اْلِمَقصِّ ُمْسَتعينًا بُِمَعلِّمي .

َأَضُع في قاِع اْلِقنّينَِة التُّراَب، َوَأَضُع ِقْطَعَة اْلفاِكَهِة.  2

ِة ِمَن اْلِقنّينَِة بَِشْكٍل َمْقلوٍب. َأَضُع اْلُجْزَء اْلُعْلِويَّ الَّذي َقَصَصْتُه َعلى اْلُفْتَحِة اْلُعْلِويَّ  3

َة َثالَثِة َأسابيَع في ُمْخَتَبِر اْلَمْدَرَسِة. 4  َأْتُرُك النَّموَذَج ُمدَّ

ُأالِحُظ َيْوِميًّا َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة ُذباَبِة اْلفاِكَهِة.  5

ُل ُمالَحظاتي في َجْدَوٍل َكاآْلتي: َأْجَمُع اْلَبياناِت: ُأَسجِّ  6

التََّغيُُّر اْلُمالَحُظاْلَيْوُم

َأَتنَبَُّأ: َأْسَتِمرُّ في َجْمِع اْلَبياناِت، َوَأَتنَبَُّأ  بُِكلِّ اْلَمراِحِل الاّلِحَقِة.  7

َأْرُسُم التََّغيُّراِت الَّتي الَحْظُتها َعلى َدْوَرِة َحياِة ُذباَبِة اْلفاِكَهِة.   8

َتْقومُي اْلَداِء

ِقْطَعُة فاِكَهٍةُتراٌبالِصٌقِمَقصٌِّقنّينٌَة باِلْستيِكيٌَّة
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اْلبيئَــــــــــــــــــــــــــــــــةُاْلبيئَــــــــــــــــــــــــــــــــةُ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

2اْلَوْحَدُة

ُر بِها. ُر في بيئاتِها، َوَتَتَأثَّ اْلكائِناُت اْلَحيَُّة ُتَؤثِّ
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ُل: اْلكائِناُت اْلَحيَُّة في بيئاتِها. ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني : اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة. الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

َكْيَف تَتََغيَُّر اْلَْنِظَمةُ اْلبيئِيَّةُ؟ أَتََهيَّأُ
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اِْســتِْخداِم  ِعنْــَد  َأْحــَذُر  ــاَمِة:  َوالسَّ اْلَْمــِن  إِْرشــاداُت 
،  َوَأْطُلــُب اْلُمســاَعَدَة ِمــَن اْلُمَعلِّــم ِعنـْـَد اْلحاَجــِة. اْلِمَقــصِّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1  ُأْحِضُر بِطاقاٍت ِمَن اْلَوَرِق اْلُمَقّوى بَِأْلواٍن ُمْخَتِلَفٍة.

َوَأْكُتُب  ْمِس،  الشَّ صوَرَة  اْلبِطاقاِت  إِْحـدى  َعلى  ُأَثبُِّت    2

َتْحَتها َكِلَمَة: )َشْمٌس(، ُأِعدُّ بِطـــاَقًة لُِكــلِّ كــاِئٍن َحيٍّ 
بِالطَّريَقِة َنْفِسها؛ بَِحْيُث ُأْلِصُق صـــوَرَة اْلكاِئِن َوَأْكُتُب 

اْسَمُه َتْحَت الّصوَرِة .
َقميصـي  َعلى  َوُأَثبُِّتها  ْمِس،  الشَّ بِطاَقــَة  َأْختاُر  ُب:  ُأَجرِّ   3

بِاْستِْخداِم الّلِصِق، َوَأْطُلُب إِلى ُكلِّ َزميـٍل َتْثبيَت بِطاَقٍة 
َعلى َقميِصِه.

ُب: ُأْمِسُك بَِطْرِف َخْيٍط ُكَرَة الّصوِف، ُثمَّ َأرمي اْلُكَرَة إِلى َزميٍل َيْحِمُل بِطاَقَة إِْحدى النَّباتاِت،  ُأَجرِّ  4

لِِيْلَتِقَط اْلُكَرَة، ُثمَّ َيرِمَيها إِلى َزميٍل َيْحِمُل بِطاَقَة َحَيواٍن آِكِل َأْعشاٍب، َوُهَو بَِدْوِرِه َيْرمي اْلُكَرَة إِلى 
؛  ميُل اْلَخيُر اْلَخْيَط، َوُيعيُد ُكَرَة الّصوِف إَِليَّ َزميلٍ َيْحِمُل بِطاَقَة َحَيواٍن آِكِل ُلحوٍم، ُثمَّ َيْقَطُع الزَّ

لِنَْبَدَأ ِسْلِسَلًة ِغذاِئيًَّة َجديَدًة بِاْستِْخداِم ُكَرِة الّصوِف. 
، َمَع اْستِْمراِر إِْمساِك ُكلٍّ ِمنّا  َأَتَسْلَسُل: ُأِعدُّ بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَملئي َثلَث َسلِسَل ِغذاِئيٍَّة َعلى اْلََقلِّ  5

ْلِسَلِة. َخٍيَط الّصوِف الَّذي َيِصُلُه في السِّ
ُل ُملَحظاتي. تي ُتَمثُِّل ُكلَّ ِسْلِسَلٍة، َوُأَسجِّ ُأالِحُظ ُخيوَط الّصوِف الَّ  6

َبَكِة اْلِغذاِئيَّة. ْلِسَلِة اْلِغذاِئيَِّة َوالشَّ َأْسَتنْتُِج اْلَفْرَق َبْيَن السِّ  7

ْمُتها َوُزَملئي؟ تي َصمَّ َبَكِة اْلِغذاِئيَِّة الَّ تي َقْد َتْحُدُث في الشَّ ُع: ما َأَثُر التََّغيُّراِت اْلبيِئيَِّة الَّ َأَتَوقَّ  8

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
َعًة لِحادثٍة َأو َتجِربٍة.  التوقع: أضُع َنتاِئَج ُمَتَوقَّ

بََكةُ اْلِغذائِيَّةُ الشَّ

.)

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ُكَرُة صوٍفالِصٌقِمَقصٌّبِطاقاٌت

صَوٌر لِكائِناٍت َحيٍَّة ُمَْتلَِفٌة َوللّشْمِس
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؟ ما النِّظاُم اْلبيئِيُّ

ِمْن  اْلَحيِّ  بِاْلكــاِئِن  ُيحيُط  ما  ُكـلُّ  ِهـَي  اْلبيَئُة 
اْلكاِئناُت  َتَتفاَعُل  َحيٍَّة.  َوَغْيِر  َحيٍَّة  ناٍت  ُمَكوِّ
َضْوُء  َوِمنْها:  اْلَحيَِّة،  َغْيِر  ناِت  اْلُمَكوِّ َمَع  اْلَحيَُّة 
اْلبيِئيَّ  النِّظاَم  َنًة  ُمَكوِّ َواْلماُء  َوالتُّْرَبُة  ــْمِس  الشَّ
َوَيعيُش ُكلُّ كاِئٍن َحيٍّ في َمكاٍن   ،Ecosystem

َوُهَو  اْلَمْوطَِن،  ُيَسّمى  اْلبيِئيِّ  النِّظاِم  في  ٍد  ُمَحدَّ
حاجاتِِه  اْلَحيُّ  اْلكاِئُن  فيِه  َيِجُد  الَّذي  اْلَمكاُن 

اْلَساِسيََّة ِمْن: ماٍء َوَهواٍء َوِغذاٍء َوَمْأًوى.

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

َعىل  اْلبيِئيَُّة  اْلَْنظَِمُة  ُع  َتَتنَوَّ
اْلَيَِّة  اْلكاِئناِت  ِع  بَِتنَوُّ اْلَْرِض 
كاِئٍن  َفِلُكلِّ  فيها؛  َتعيُش  تي  الَّ

َحيٍّ َمْوطٌِن ُيناِسُبُه. 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

  Ecosystem ُّالنِّظاُم اْلبيِئي
Producers  اْلُمنْتِجاُت

Consumers اْلُمْسَتْهِلكاُت
 Food web َبَكُة اْلِغذاِئيَُّة الشَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُة في بيئاِتهاالدَّ ُة في بيئاِتهااْلكاِئناُت اْلَحيَّ اْلكاِئناُت اْلَحيَّ

نِظاٌم بيِئيٌّ في اْلَبْحِر

؟ ُق: ما النِّظاُم اْلبيِئيُّ  َأَتَحقَّ
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َكْيَف َتْخَتلُِف اْلَْنظَِمُة اْلبيئِيَُّة؟

تي َتعيُش فيها اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة؛ َفِمنْها ما َيكوُن َعلى اْليابَِسِة ِمْثَل:  ُع اْلَْنظَِمُة اْلبيِئيَُّة الَّ َتَتنَوَّ
ْحراِء،  َوِمنْها ما َيكوُن ماِئيًّا ِمْثَل: اْلَْنهاِر َواْلُمحيطاِت. اْلغاَبِة َوالصَّ

َأْنظَِمٌة بيئِيٌَّة َعلى اْليابَِسِة
ْحراُء  الصَّ

تي َتْهُطُل  ِة اْلَْمطاِر الَّ نِظاٌم بيِئيٌّ َيتَِّصُف بِاْرتِفاِع َدَرَجِة َحراَرتِِه َنهاًرا َوُبروَدتِِه َلْيًل، َوِقلَّ
ْحراِء:  الصَّ في  َتعيُش  تي  الَّ اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َوِمَن  ٌة.  جافَّ َرْمِليٌَّة  َفِهَي  ُتْرَبُتُه  َأّما  َعَلْيِه، 

ّباُر.  حالي، َواْلَعقاِرُب، َوالصَّ اْلِجماُل، َواْلَفاعي، َوالسَّ
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اْلغاَبُة 
اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  ِع  بَِتنَوُّ َيتَِّصُف  بيِئيٌّ  نِظاٌم 
َواْلِغْزالُن،  النُّموُر،  َوِمنْها:  فيِه،  َتعيُش  تي  الَّ
في  َتنْمو  َوالّديداُن.  َواْلَحَشراُت،  َبَبُة،  َوالدِّ
اْلَْمطاِر  ُهطوِل  بَِسَبِب  َكثيَرٌة؛  َأْشجاٌر  اْلغاَبِة 

ْمِس داِئًما.    َعَلْيها بَِوْفَرٍة، َوَتواُفِر َضْوِء الشَّ
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َأْنظَِمٌة بيئِيٌَّة مائِيٌَّة
اْلمــاِئيَُّة  اْلبيِئيَُّة  اْلَْنظَِمــُة  َتْخَتـِلُف 
تي َتْحويها؛  بَِحَسِب َطبيَعــِة اْلِميـاِه الَّ
َفِمنْها ما َتكوُن َمياُهـُه مالَِحًة، َوِمنْها 

ما َتكوُن ِمياُهُه َعْذَبًة.

َأْنظَِمٌة بيئِيٌَّة مائِيٌَّة مالَِحٌة
ُتَعدُّ اْلبِحاُر َواْلُمحيطاُت ِمَن اْلَْنظَِمِة 
تي َتكـــوُن ِميـاُهها  اْلبيِئيَِّة اْلماِئيَّـِة الَّ
مالَِحًة، َوَتعــيُش فيهــا كاِئنـاٌت َحيٌَّة 
َعديَدٌة ِمنْها: اْلَْسماُك، َوالطَّحالُِب، 

َواْلَمْرجاُن.

َأْنظَِمٌة بيئِيٌَّة مائِيٌَّة  َعْذَبٌة 
ُتَعدُّ اْلبَِرُك َواْلَْنهاُر ِمَن اْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة 
تي َتكوُن ِمياُهها َعْذَبًة، َوَتعيُش فيها  الَّ
كاِئناٌت َحيٌَّة َعديَدٌة، ِمنْها: اْلَْسماُك، 
فاِدُع، َوالطَّحــالُِب، َوَبْعــُض  َوالضَّ

. َأْنواِع الطُّيوِر ِمْثَل اْلَبطِّ

تي َعلى اْليابَِسِة، َواْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَّةِ اْلماِئيَّةِ:  ُق: ُأقاِرُن  في اْلَجْدَوِل َبْيَن اْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة الَّ  َأَتَحقَّ
ناُت اْلَحيَُّة اْلُمَكوِّ النِّظاُم اْلبيئِيُّ

اْلَْنظَِمُة اْلبيِئيَُّة َعىل اْليابَِسِة

اْلَْنظَِمُة اْلبيِئيَُّة اْلاِئيَُّة
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َبكاُت اْلِغذائِيَُّة الشَّ
ها َوَبقاِئها،  ها بِالّطاَقِة الّلِزَمِة لِنُُموِّ َتْحتاُج َجميُع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة إِلى اْلِغذاِء الَّذي َيُمدُّ
َوُتْقَسُم اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة بَِحَسِب إِْنتاِجها لِْلِغذاِء َأْو َعَدِمَه إِلى َنْوَعْيِن، ُهما:  اْلُمنْتِجاُت 
َوالطَّحالِِب،   النَّباتاِت  ِمْثَل  بِنَْفِسها  ِغذاَءها  ُتَصنُِّع  تي  الَّ اْلكاِئناُت  َوِهَي   Producers

تي ال َتْسَتطيُع َتْصنيَع ِغذاِئها بِنَْفِسها، َبْل  اْلُمْسَتْهِلكاُت Consumers َوِهَي اْلكاِئناُت الَّ
َتْحُصُل َعَلْيِه جاِهًزا، ِمْثَل: اْلَحَيواناِت آِكَلِة اْلَْعشاِب، َوآِكَلِة اللُّحوِم.

ُمْسَتْهِلكاٌت َتَتَغّذى َعلى اْلَحَيواناِت. 

الطَّحالُِب ُمنْتِجاٌت َتعيُش في اْلماِء.

النَّباتاُت 
ُمنْتِجاٌت 

َتعيُش َعلى 
اْليابَِسِة.

ُمْسَتْهِلكاٌت 
َتَتَغّذى َعلى 

 النَّباتاِت 
َواْلَحَيواناِت.

ُمْسَتْهِلكاٌت 
َتَتَغّذى َعلى 

النَّباتاِت.
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ــاَمِة:  َوالسَّ اْلَْمــنِ  إِْرشــاداُت 
  ، ــصِّ ــتِْخداِم اْلِمَق ــَد اْس ــَذُر ِعنْ َأْح
ــَد اْلحاَجِة. َوَأْســَتعيُن بُِمَعّلمــي ِعنْ

1  ُأْحـــِضُر اْلَمـــوادَّ اْلَمْطلوَبَة، 
َوَأَضُعها َعلى الّطاِوَلِة َأمامي.

َتناَوْلُتها  ِغذاِئيًَّة  َوْجَبًة  ُد  ُأَحدِّ  2
في اْلَْمــِس، َســواَء َأكاَنْت 

َفطوًرا َأْم َغداًء.
ُل اْلَْغــِذَيَة الَّذي َتناَوْلُتهــا َعلى اْلبِطاقاِت  3  ُأَسجِّ

َنِة. اْلُمَلوَّ
تي َتناَوْلُتهـــا إِلـــى: َنبـاتاٍت،  ُأَصنُِّف اْلَْغــِذَيِة الَّ  4

َوَحَيواناٍت آِكَلِة َأْعشاٍب.
ثانًِيا  ُمْسَتْهِلًكا  فيها  َأكوُن  ِغذاِئيًَّة  ِسْلِسَلًة  ُم  ُأَصمِّ   5
َعلى  بَِتْثبيتِها  َأْعَدْدُتها  تي  الَّ اْلبِطاقاِت  ُمْسَتْخِدًما 
َلْوِح اْلَكْرتوِن، ُثمَّ َأْرُسُم َأْسُهًما ُتْظِهُر َمساَر اْنتِقاِل 

ْمِس إِلى ِجْسمي. الّطاَقِة ِمَن الشَّ
6  َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَملئي َتْصميمي.

ًة َأْصَنُع ِسْلِسَلًة ِغذائِيَّ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َلْوُح َكْرتوٍن

َنٌة  بِطاقاٌت ُمَلوَّ

َصْمٌغ

ِمَقصٌّ

ِسْلِسَلٌة ِغذاِئيٌَّة ماِئّيٌة

ُن اْلُمنْتِجــاُت الّطاَقَة  ُتَخزِّ
تي َتْحُصــُل َعَلْيـها ِمَن  الَّ
ْمِس، َوَتْسَتْخِدُم ُجْزًءا  الشَّ
َتْحُدُث  َعَمِلّياٍت  في  ِمنْها 
في َأْجساِمها، َوَينَْتِقُل ُجْزٌء 
اْلكاِئناِت  إِلى  الّطاَقِة  ِمَن 
تي َتَتَغّذى َعَلْيها. َتْسَتِمرُّ  الَّ
الّطـــاَقِة  اْنتِقــاِل  َعَمِليَُّة 
ِمْن كــاِئٍن َحـيٍّ إِلى آَخَر 
ُيَسّمى  ٍد  ُمَحدَّ َمســاٍر  في 

ْلِسَلَة اْلِغذاِئيََّة. السِّ
ِسْلِسَلٌة ِغذاِئيٌَّة َعلى اْليابَِسِة
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لِسُل اْلِغذاِئيَُّة في  َتَتداَخُل السَّ
َبَكَة اْلِغذاِئيََّة   َلًة الشَّ ما َبْينَها ُمَشكِّ
Food Web  َوَيْحُدُث هذا في 

َأيِّ نِظاٍم بيِئيٍّ ماِئيٍّ َأْو يابَِسٍة.

َتعيُش في اْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة َأْيًضا 
كاِئنــاٌت  َوِهَي  اْلُمَحــلِّلُت، 
َبْعَد  اْلكاِئناِت  َأْجساَم  ُتَحلُِّل 
َوُتَسّمى  َعَلْيها  لَِتَتَغّذى  َمْوتِها؛ 

اْلُمَحلَّلِت.

َشَبَكٌة ِغذاِئيٌَّة في اْلماِء

يًَّة في اْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة؟ ُق: لِماذا ُتَعدُّ اْلُمنْتِجاُت اْلَْكَثَر َأَهمِّ  َأَتَحقَّ

َشَبَكٌة ِغذاِئيٌَّة َعلى اْليابَِسِة
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؟ ئيَسُة: ما النِّظاُم اْلبيِئيُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة  الَّ  2

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ا َمساَر اِْنتِقاِل الّطاَقِة: َأَتَسْلَسُل: ُأَرتُِّب َتصاُعِديًّ  3

لِسِل  َأْسَتْخِدُم اْلَْرقاَم: ما َعَدُد السَّ  4
َبَكِة اْلِغذاِئيَِّة  اْلِغذاِئيَِّة في الشَّ

اْلُمجاِوَرِة؟

اْلُمنْتِجاُت
Producers

اْلُمْسَتْهلِكاُت
Consumers
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ـفِّ الّثالِـِث اْلَساِسـيِّ َعـْن َأْعـداِد النَّباتـاِت َواْلَحَيواناِت  َبَحـَث َأَحـُد َطَلَبـِة الصَّ
ـْكَل، ُثمَّ ُأجيُب  ُل الشَّ فـي غاباِت َعْجلوَن، َوَرَسـَم َشـْكًل ُيَمثُِّل َأْعـداَد َأْنواِعهـا. َأَتَأمَّ

َيْأتي: َعّمـا 
ما َعَدُد َأْنواِع النَّباتاِت؟ 

ما َعَدُد َأْنواِع اْلَحَيواناِت؟

َوَتْبُذُل  النّاِدَرُة.  اْلَمْرجانِيَُّة  َعُب  الشُّ اْلَعَقَبِة  ِميـاِه َخليــِج   َتنْمو في  ناِقٌد:  َتْفكـيٌر   5
َلْو ُكنُت  اْلبيِئيَِّة،  يَّتِها  ْيِد اْلجاِئِر؛ ِلََهمِّ اْلُحكوُمُة ُجهوًدا َكبيَرًة  لِِحماَيتِها ِمَن الصَّ
تي  الَّ ْجراءاُت  اْلِ َفما  اْلَمْرجانِيَِّة  َعِب  الشُّ هِذِه  ِحماَيِة  َعْن  اْلَمْسؤوليَن  َأَحَد 

َسأتَِّخُذها لِِحماَيتِها؟ 

ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الرِّ

َعَدُد اْلَْنواِع

النَّباتاُت اْلَحَيواناُت
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ُد اْلَْنظَِمَة اْلبيئِيََّة؟ ما اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة الَّتي ُتَهدِّ
 Natural Hazards الطَّبيِعيَّـُة  اْلَْخطـاُر 
تي َلْيَس لِْلِْنسـاِن  ِهـَي الظَّواِهـُر َواْلَْحـداُث الَّ
بِاْلَْنظَِمـِة  ـَرَر  الضَّ َوُتْلِحـُق  بُِحدوثِهـا،  َعلَقـٌة 

اْلبيِئيَّـِة.

اْلِفْكَرُة الرَّئيَسُة:

ــُر اْلَْخطــاُر الطَّبيِعيَّــُة،  ُتَؤثِّ
الِزِل َواْلَباكــِن  ِمْثــَل: الــزَّ
اْلَْنظَِمــِة  َواْلَفَيضانــاِت، يف 

هــا. ُ اْلبيِئيَّــِة؛ َفُتَغيِّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة
Natural Hazards  
Earthquake ْلزاُل الزِّ

Volcano كاُن اْلُبْ
Storm  اْلعاِصَفُة
 Flood اْلَفَيضاُن

Drought اْلَفاُف

ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ بيِعيَّ ُةاْلَأْخطاُر الطَّ بيِعيَّ اْلَأْخطاُر الطَّ 2

ُق: ما اْلَمْقصوُد بِاْلَْخطاِر الطَّبيِعيَِّة؟  َأَتَحقَّ
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 اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة َوَأَثُرها في اْلَْنظَِمِة اْلبيئِيَِّة   
َدٍة، َوِمْن  ـُر فيهـا بَِطراِئـَق ُمَتَعـدِّ ُض اْلَْنظَِمـُة اْلبيِئيَّـُة إِلـى َأْخطـاٍر َطبيِعيَّـٍة ُتّؤثِّ َتَتَعـرَّ

اْلَْخطاِر: هـِذِه 

الِزُل: الزَّ
اْلُمفاِجىُء  ْهتِـزاُز  ااْلِ ُيَسـّمى 
ْلــــزاَل   لَِسْطـــــِح اْلَْرِض الزِّ
Earthquake، َوَقـْد َينُْتـُج َعنْـُه 

َتْدميـُر َبْعـِض اْلَْنظَِمـِة اْلبيِئيَّـِة؛ 
َفْقـِد  إِلـى  ُيـَؤّدي  الَّـذي  اْلَْمـُر 
َكثيــٍر ِمَن اْلكاِئنـــاِت اْلَحيَّـــِة 

َمواطِنَهـا.

اْلَباكنُي:
ـْطِح ُتَسـّمى  خـوُر اْلُمنَْصِهـَرُة ِمـْن باطِـِن اْلَْرِض َعْبـَر ُفْتَحـٍة إِلى السَّ  َتنَْدفِـُع الصُّ
ُث اْلَهواِء، َوَحـْرُق النَّباتاِت، َوَقْتـُل كاِئناٍت َحيٍَّة  اْلُبـْركاَن Volcano، َوَينُْجـُم َعنُْه َتَلـوُّ

ُأْخرى فـي تِْلـَك اْلَْنظَِمـِة اْلبيِئيَِّة.
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اْلَفَيضاناُت : 
بَِسـَبِب  َوَينُْتـُج ذلِـَك  بِاْلمـاِء،  اْلَْرُض  ُتَغّطـى  ِعنَْدمـا   Flood اْلَفَيضـاُن  َيْحـُدُث 
ُسـقوِط اْلَْمطـاِر اْلَغزيـَرِة ُمـَدًدا َزَمنَيَّـًة َطويَلـًة؛ ِمّما ُيَسـبُِّب اْنِجـراَف التُّْرَبـِة، َوَمْوَت 

تـي َتعيـُش فـي اْلَْنظَِمـِة اْلبيِئيَّـِة. ُمْعَظـِم النَّباتـاِت َواْلكاِئنـاِت اْلَحيَّـِة اْلُْخـرى الَّ

اْلَجفاُف:
ِة ُشـهوٍر إلى َسـنَواٍت( َعْن  ًة َزَمنِيَّـًة َطويَلـًة )ِمـْن ِعدَّ َتنَْحبِـُس اْلَْمطـاُر َأْحياًنـا ُمـدَّ
ْنِحبـاُس اْلَجفـاَف Drought. َوُيـَؤّدي إِلـى اْلَقضـاِء  ِمنَْطَقـٍة ُمَعيَّنَـٍة، َوُيَسـّمى هـذا ااْلِ

تي َتعيـُش فـي اْلَْنظَِمـِة اْلبيِئيَِّة. َعلـى ُمْعَظـِم اْلكاِئنـاِت اْلَحيَّـِة الَّ
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َة َرَ َوَ ُل الصُّ َوَرَةأََتَأمَّ ُل الصُّ أََتَأمَّ

َأِصُف اْلغاَبَة َقْبَل ُحدوِث اْلَحريِق َوَبْعَدُه.

اْلغاَبُة َقْبَل اْلَحريقِ

اْلغاَبُة َبْعَد اْلَحريِق

اْلَوادُّ َواْلََدواُت

     
                     

اْلَعواِصُف:
اْلعــاِصَفــــُة   Storm ظاِهَرٌة 
يـاِح  الرِّ َحَرَكـِة  بِِفْعـِل  َتْحـُدُث 
َلـِة بِاْلَْمطـاِر َأِو الثُّلوِج َأِو  اْلُمَحمَّ
مـاِل بُِسـْرَعٍة عالَِيـٍة، َوَتْسـَتِمرُّ  الرِّ
َة سـاعاٍت؛ ما ُيَسـبُِّب اْلَقضاَء  ِعدَّ
َعلى َكثيـٍر ِمـَن اْلكاِئنـاِت اْلَحيَِّة، 
َوَتْدميـَر َمواطِنِهـــا، َوُتـــــَؤّدي 
اْلَْمطــــاُر اْلَغزيـَرُة اْلُمصــاِحَبُة 
لِْلَعواِصـِف إِلـى َفَيضانـاٍت َتْغُمُر 
اْلَْنظَِمـِة  َتَغيُّـَر  ُمَسـبَِّبًة  اْلَمناطِـَق 

فيها. اْلبيِئيَّـِة 
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ُخُطواُت اْلَعَمِل
ُأْحِضــــُر اْلَمـــوادَّ   1
اْلَمْطــلوَبَة  َوَأَضُعها 
َعلى الّطاِوَلِة َأمامي.

اْلَْرقاَم:  َأْسَتْخــِدُم   2
ـــُم الُُصــَص   ُأَرقِّ

الثَّلَثَة.
ُب: َأْســقي  3  ُأَجـــرِّ

اْلماِء  ِمَن  )ملليتر(   20mL اْلولى  النَّْبَتَة 
َوالنَّْبَتَة  اْلُْسبوِع،  بِداَيِة  في  واِحَدًة  ًة  َمرَّ
الّثانَِيَة 50mL ِمَن اْلماِء َيْوِميًّا  ُأْسبوًعا، َأّما 
َة ُأْسبوٍع. الَثالَِثُة َفَأْسقيها 250mL َيْوَميًّا ُمدَّ
ُع: َأيُّ النَّْبتاِت الثَّلِث َسَتنْمو بَِشْكٍل  َأَتَوقَّ  4

ُر إِجاَبتي. َأْفَضَل؟ ُأَبرِّ
ِخلَل  النَّْبتاِت  َأْطواَل  بِاْلِمْسَطَرِة  َأقيُس   5

اْلُْسبوِع الُمنَْقضي. 
تي  الَّ التََّغيُّراِت  لُِزَملئي  ُر  ُأَفسِّ َأَتواَصُل:   6

َحَدَثْت لِلنَّْبتاِت الثَّلِث.
َعلى  َواْلَجفاِف  اْلَفَيضاناِت  َأَثَر  َأْسَتنْتُِج   7

ُنُموِّ النَّباتاِت.

باتاِت؟ ُراْلَجفاُف َواْلَفَيضاُن في النَّ َكْيَف ُيَؤثِّ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َثلُث َنْبتاٍت ُمَتشابَِهٍة

اْلَوادُّ َواْلََدواُت

     
                     

اْلَعواِصُف:
اْلعــاِصَفــــُة   Storm ظاِهَرٌة 
يـاِح  الرِّ َحَرَكـِة  بِِفْعـِل  َتْحـُدُث 
َلـِة بِاْلَْمطـاِر َأِو الثُّلوِج َأِو  اْلُمَحمَّ
مـاِل بُِسـْرَعٍة عالَِيـٍة، َوَتْسـَتِمرُّ  الرِّ
َة سـاعاٍت؛ ما ُيَسـبُِّب اْلَقضاَء  ِعدَّ
َعلى َكثيـٍر ِمـَن اْلكاِئنـاِت اْلَحيَِّة، 
َوَتْدميـَر َمواطِنِهـــا، َوُتـــــَؤّدي 
اْلَْمطــــاُر اْلَغزيـَرُة اْلُمصــاِحَبُة 
لِْلَعواِصـِف إِلـى َفَيضانـاٍت َتْغُمُر 
اْلَْنظَِمـِة  َتَغيُّـَر  ُمَسـبَِّبًة  اْلَمناطِـَق 

فيها. اْلبيِئيَّـِة 

ِمْخباٌر 
ٌج ُمَدرَّ

ِمْسَطَرٌة

اْلَْخطاِر  َتْأثيُر  ما  ُق:  َأَتَحقَّ  
ناِت َغْيِر اْلَحيَِّة  الطَّبيِعيَِّة َعلى  اْلُمَكوِّ

ِمْثَل التُّْرَبِة؟
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ُر اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ئيَسُة: َكْيَف ُتَؤثِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة  َوالّصوَرِة الَّ  2

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َبِب َوالنَّتيَجِة اْلَتَي بِاْلَكِلماِت اْلُمناِسَبِة :  َبُب َوالنَّتيَجُة: َأْمَلُ ُمَخطََّط السَّ السَّ  3

َبُب النَّتيَجُةالسَّ

اْلعاِصَفُة 

َحْرُق النَّباتاِت َوكاِئناٍت َحيٍَّة ُأْخرى َتعيُش يف اْلَْنظَِمِة اْلبيِئيَِّة 

ْلزاُل   الزِّ
Earthquake

اْلعاِصَفُة
Storm

اْلَفَيضاُن 
Flood
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ُض النَّباتاُت إِلى َخَطِر اْلَمْوِت النّاتِِج َعِن اْلَْخطاِر الطَّبيِعيَِّة  ُر: لِماذا َتَتَعرَّ ُأَفسِّ  4
َأْكَثَر ِمَن اْلَحَيواناِت؟

ْنساُن ِمَن اْلَْخطاِر الطَّبيِعيَِّة َعلى اْلَْنظَِمِة  َتْفكيٌر ناِقٌد: َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُيَقلَِّل اْلِ  5
اْلبيِئيَِّة؟

ْوداُء اْلواَحُة السَّ
َثـَوراِن   إِلـى  سـاَبًقا  اْلُْرُدنُّ  َض  َتَعـرَّ
ُأمِّ  َمدينَـُة  ُبنَِيـْت  َوَقـْد  َبراكيـَن  ِة  ِعـدَّ
اْلُْرُدنِّ  َشـمالِيَّ  َتَقـُع  تـي  الَّ اْلِجمـاِل- 
اْلِحجـاَرِة  ِمـَن  اْلَمْفـَرِق-  ُمحاَفَظـِة  فـي 
)اْلواَحـَة  َيِت  َفُسـمِّ اْلُبْركانِيَّـِة  ـْوداِء  السَّ
تـي  الَّ اْلُمـُدِن  فـي  َأْبَحـُث  ـْوداَء(.  السَّ
خوَر اْلُبْركانِيَّـَة، َوَأْجَمُع  اِْسـَتْخَدَمِت الصُّ
ُصـَوًرا َلها فـي ُأْلبـوٍم، َوُأباِدُلـُه ُزَملئي .

ـدوِد  السُّ َأْكَبـُر  َطـلٍل  اْلَمِلـِك  َسـدُّ 
، ُأْنِشـَئ فـي ُمحاَفَظـِة َجَرَش   فـي اْلُْرُدنِّ
يِّ  لَِتْجميـِع اْلِميـاِه، ُتْسـَتْخَدُم ِمياُهـُه لِلـرِّ
ِمـَن  َنْسـَتفْيُد  َكْيـَف  اْلَكْهَربـاِء.  َتْوليـِد  َو 

اْلَجفـاِف؟  َمواِسـِم  فـي  ـدوِد  السُّ

ياَحِة ياَحِةاْلُعلوُم َمَع السِّ اْلُعلوُم َمَع اْلبيئَِةاْلُعلوُم َمَع اْلبيئَِةاْلُعلوُم َمَع السِّ
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الِزِل إِْحساُس اْلَحَيواناِت بِالزَّ

   َأْجــــرى اْلُعَلمـــاُء  َكثيًرا ِمَن 
َبْعَد  راســـاِت َعلى اْلَحَيـواناِت  الدِّ
َقْبَل  اْلَغريَبِة  فــاتِها  َتَصرُّ ُملَحَظـــِة 
ْلزاِل؛ فقـد لــوِحَظ َقْبَل  ُحدوِث الزِّ
ْلزاِل بِالّصيِن  ساعاٍت ِمْن ُحدوِث الزِّ
فاِدِع ُمْجَتِمَعًة في هِذِه  َقْفُز آالِف الضِّ
اْلِمنَْطَقـِة، َكــذلَِك َأْصَدَرِت اْلُحُمُر 

َأْن ُتصيَب  بَِحْيُث كاَدْت  كًة َخراطيَمها؛  اْلِفَيَلُة ُمحرِّ َوَفِزَعِت  اْلَوْحِشيَُّة َضجيًجا، 
َأَحَد اْلُمَوظِّفيَن، َوَبَدَأِت الطَّواويُس )َجْمُع طاووٍس( بِإِْصداِر َأْصواٍت َقْبِل ُوقوِع 

ْلزاِل بِنَْحِو 5 َدقاِئَق. الزِّ

  إِنَّ َحواسَّ اْلَحَيواناِت ُتنِْذُرها بِاْلَخَطِر، َولِكنَّها ال َتْعِرُف َأيَّ َنْوٍع ِمَن اْلَخَطِر؛ 
ْلزاِل،  ْحساُس َقْبَل َدقاِئَق َمْعدوَدٍة ِمْن ُوقوِع الزِّ فاتِها، َوَيْحُدُث هذا اْلِ َفُتَغيُِّر َتَصرُّ
إِْن  َكاِن  السًّ آالِف  لَِحياِة  اْلُمنِْجَيَة  قاِئَق  الدَّ ِهَي  َتكوُن  َقْد  ُأْخرى  ناِحَيٍة  ِمْن  َولِكنَُّه 

َأَخذوا ِحْذَرُهْم.

ُحدوِث  َقْبَل  اْلَحَيواناِت  َبْعِض  ُسلوكاِت  َعْن  اْلَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في  َأْبَحُث 
الِزِل، َوَأْكُتُب َتْقريًرا َعْن ذلَِك، ُثمَّ َأْعِرُضُه َعلى ُزَملئي. الزَّ

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ
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د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة السِّ
 Food chain

اْلَْخطاُر الطَّبيِعيَُّة 
natural hazard

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

1  َأْمَلُ اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة  بِاْلَكلَِمِة اْلُمناِسَبِة : 

في  آَخَر  إِلى  َحيٍّ  كاِئٍن  ِمْن  الّطاَقِة  اْنتِقاِل  َمساُر   
.) ..................( النِّظاِم اْلبيِئيِّ

َلْيَس  َطبيِعيٍَّة  ِلَْسباٍب  َتْحُدُث  تي  الَّ الظَّواِهُر   
لِْلِْنساِن َعلَقٌة بُِحدوثِها ).................. (.

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ 

ِة َيْحمي  2  َتْفكيٌر ناِقٌد: َيْعَتِقُد َبْعُض اْلُمزاِرعيَن َأنَّ اْستِْخداَم اْلُمبيداِت اْلَحَشِريَّ
ُر ذلَِك َعلى اْلُمنَْتجاِت  النَّباتاِت ِمَن اْلَْمراِض، إاِّل َأنَّها َتُضرُّ بِالتُّْرَبِة؛ َفَكْيَف ُيَؤثِّ

َواْلُمْسَتْهِلكاِت؟
، َأيُّ  ْكُل اْلُمجاِوُر َأْعداَد اْلَْشجاِر في نِظاٍم بيِئيٍّ َأْسَتْخِدُم اْلَبياناِت: ُيَمثُِّل الشَّ  3

ُر إِجاَبتي. اْلَْعواِم َسَيكوُن النِّظاُم اْلبيِئيُّ فيها في َخَطٍر َشديٍد؟ ُأَبرِّ

أعداُد اْلْشجاِر

اْلَْعواُم
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د

َأَتنَبَُّأ: ما َأَثُر ُحدوِث اْلَجفاِف َعلى اْلبيَئِة ِمْن َحْولي؟ َأَتواَصُل َمَع ُزَملئي بِنَتاِئِج   4
هذا اْلَخَطِر.

حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلِجاَبِة الصَّ  5

ناِت َغْيِر اْلَحيَِّة اْلتَِيِة توَجُد في اْلغاَبِة ما َعدا: 1  َجميُع اْلُمَكوِّ

ب  اْلماَء.  ماَل.        أ الرِّ

د  التُّْرَبة. جـ  اْلَهواَء.   

2  ُيَسّمى اْلكاِئُن اْلَحيُّ الَّذي َيَتَغّذى َعلى َأْجساِم اْلكاِئناِت اْلَمْيَتِة:

ب  آِكَل َأْعشاٍب.  أ ُمنْتًِجا.   

د  ُمَحلًِّل. جـ  آِكَل ُلحوٍم.  

3 َأيُّ اْلتَِيِة ال ُتَعدُّ ِمَن اْلَْخطاِر الطَّبيِعيَِّة :

ب  اْلُحروُب.  أ  اْلَفَيضاناُت.  

الِزُل. د  الزَّ جـ  اْلَعواِصُف.  

خوِر اْلُمنَْصِهَرِة ِمْن باطِِن اْلَْرِض َعْبَر ُفْتَحٍة إِلى َسْطِح  4  ُيَسّمى اْنِدفاُع الصُّ
اْلَْرِض:

ب  اْلَجفاَف.  أ  اْلَفَيضاَن.  

د  اْلُبْركاَن. ْلزاَل.   جـ  الزِّ
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اْلغاَبُة في َخَطٍر!

، َوَأْسَتعيُن بُِمَعّلمي ِعنَْد اْلحاَجِة. اَمِة:  َأْحَذُر ِعنَْد اْستِْخداِم اْلِمَقصِّ إِْرشاداُت اْلَْمِن َوالسَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: 

َتْقومُي اْلَداِء

امٌت ِلََيواناٍت ُمَْتِلَفٍة َطَبُق بِلْستيٍكُمَسَّ

ِمَقصٌّ َصْمغٌ ِقَطُع َكْرتوٍن َخْضاُء َوُبنَِّيٌة
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ـُم َنموَذًجـا: بِالتَّعـاُوِن َمـَع ُزَملئـي َأْرُسـُم َأْشـجاَر اْلغاَبـِة بِاْسـتِْخداِم  1  ُأَصمِّ
ُم َنموَذًجا لِْلغاَبِة ُمْسـَتْخِدًما  ْمِغ، ُثـمَّ ُأصمِّ َنِة َواْلِمَقـصِّ َوالصَّ اْلبِطاقـاِت اْلُمَلوَّ
َبـَق  َوالطَّ ْمُتهـا،  َصمَّ تـي  الَّ َواْلًْشـجاِر  اْلبِلْسـتيِكيَِّة  اْلَحَيوانـاِت  َنمـاِذَج 

. اْلبِلْسـتيِكيِّ

ْنسـاُن  اْلِ إِذا َقَطـَع  اْلِغذاِئيَّـِة فـي غاَبتِنـا  لِسـِل  ـُع: مـاذا َسـَيْحُدُث لِلسَّ َأَتَوقَّ  2
َأْشـجاَرها؟

َأَتواَصـُل َمـَع ُزَملئي فـي ِكتاَبِة ِرسـاَلِة: )َأْنِقـذوا اْلغاباِت(، ُثـمَّ ُنْلِصُقها َعلى   3
ْعلناِت في اْلَمْدَرَسـِة. َلْوَحـِة اْلِ
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اْلقُوى َواْلالُت اْلبَسيطَةُاْلقُوى َواْلالُت اْلبَسيطَةُ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

3اْلَوْحَدُة

اْلَبسـيَطَة؛  اْلالِت  َوَنْسـَتْخِدُم  َحياتِنـا،  فـي  َكبيـٌر  َأَثـٌر  لِْلُقـوى 
َأْعمالِنـا.  لَِتْسـهيِل 
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ُل: اْلُقوى. ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني: اْلالُت اْلَبسيَطُة. الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

لماِذا تَعوُد اْلُكراُت إِلى اْلَْرِض بَْعَد َرْميِها نَْحَو اْلَْعلى؟ أَتََهيَّأُ
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الَمِة: إِْرشاداُت اْلَْمِن َوالسَّ
- َأْغِسُل َيَديَّ بِاْلماِء َوالّصابوِن َبْعَد اِْنتِهاِء النَّشاِط.

- َأْسَتْخِدُم اْلِمَقصَّ بَِحَذٍر .
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُأْحِضـُر اْلَمـوادَّ اْلَمْطلوَبـَة، َوَأَضُعهـا َأمامي   1
َعلى الّطاِوَلِة.

َأْو َأيَّ  َأْفًعى  َأْرُســُم َشْكَل  َنَمْوَذًجا:  ُم  ُأَصمِّ  2
ُه. ُنُه ُثمَّ َأُقصُّ ِشْكٍل آَخَر َعلى َوَرِق اْلفوِم، َوُأَلوِّ

ُبُه ِمَن َرْأِس  َوُأَقـرِّ اْلبــالوَن  َأْنُفــُخ  ُب:  ُأجـَرِّ  3
ُل ُمالَحظاتي. اْلَْفعى، َوُأَسجِّ

ُبُه ِمْن  ُك اْلبالوَن بَِشْعري، ُثمَّ ُأَقرِّ ُأالَحُظ: ُأَدلِّ  4
ُل ُمالَحظاتي. َرْأِس اْلَْفعى، َوُأالِحُظ ما َيْحُدُث، ُثمَّ ُأَسجِّ

ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة؟  َأْسَتنْتُِج: ما َعالَقُة النَّشاِط بِالشِّ  5

ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة. ِة التَّي َتنَْشُأ َعِن الشِّ ُع اِْسَم اْلُقوَّ َأَتَوقَّ  6

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

ْبداِء  التَّْجريـُب: َتْعَتِمـُد َمهـاَرُة التَّْجريِب اْلِعْلِمـيِّ َعلى َتْخطيِط التَّجـاِرِب ِلِ
تِها. ـِق ِمْن ِصحَّ اْلُمالَحظـاِت، َواْختِبـاِر اْلَفْرِضّياِت لِلتََّحقُّ

ْحناِت اْلَكْهَربائِيَِّة أَْلَعُب َمَع الشِّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

بالوٌنَأْلواٌن

َوَرُق فوٍم َرقيٌقِمَقصٌّ باِلْستِيِكيٌّ

 . ُذ النَّشاَط في َيْوٍم جافٍّ ُمالَحَظٌة: ُأَنفِّ
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ُة اْلَكْهَربائِيَُّة؟           ما اْلُقوَّ
يٌَّة َكبيَرٌة في َحياتِنا؛ َفنَْحُن َنْسَتْخِدُمها  لِْلَكْهَرباِء َأَهمِّ
اْلَْجِهَزِة  ِمَن  َوَغْيِرها  َوالثَّاّلَجِة  التِّْلفاِز  َتْشغيِل  في 

َواْلالِت داِخَل اْلَمنِْزِل َوخاِرَجُه.

َمْصَدُرُه  الّطاَقِة  َأْشكاِل  ِمْن  َشْكٌل  اْلَكْهَرباُء 
َعلى  ُة  اْلمادَّ َتْحَتِوي  إِْذ  اْلَكْهَرباِئيَِّة؛  ْحناُت  الشِّ
ِشْحنًَة  ِمنْها  ُكلٌّ  ُتَسّمى  ا  ِجدًّ َصغيَرٍة  ُجَسْيماٍت 
َنْوعاُن:  ْحناُت  َوالشِّ  .Electric Charge َكْهَرباِئيًَّة 
 ،)+( ْمِز  بِالرَّ إَِلْيها  ُيْرَمُز  موِجَبٌة  َكْهَرباِئيٌَّة  ِشْحناٌت 

ْمِز)-(.  َوِشْحناٌت َكْهَرباِئيٌَّة سالَِبٌة ُيْرَمُز إَِلْيها بِالرَّ

ُمشاَهَدَة  َأْسَتطيُع  ال  َأنَّني  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعلى 
َتُدلُّ  الظَّواِهِر  ِمَن  َكثيًرا  َأنَّ  إاِّل  اْلَكْهَرباِئيَِّة  ْحناِت  الشِّ
َعلى ُوجوِدها؛ َفْقْد َأْشُعُر َأْحياًنا بَِلْسَعٍة َكْهَرباِئيٍَّة ِعنَْد 
ُط  ّياَرِة، َأْو َقْد َأْسَمُع َطْقَطَقًة ِعنَْدما ُأَمشِّ َفْتِح باِب السَّ

َشْعري بِاْلِمْشِط.

اْلِفْكَرُة الرَّئيَسُة:

يٌَّة َكبــرَيٌة فـي  لِْلُقـوى َأَهِّ
َحيــاتِنا، َوَلا َأْنواٌع َكثرَيٌة، 
ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة،  َوِمنْها: اْلُقــوَّ

ُة اْلاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة. َوُقوَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

ْحنَُة اْلَكْهَرباِئيَُّة الشِّ
Electric Charge

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة  اْلُقوَّ
Electric Force

ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة ُقوَّ
  Gravitational Force

Weight اْلَوْزُن

1 ْرُس ْرُسالدَّ اْلُقوىاْلُقوىالدَّ
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َتكوُن  الطَّبيِعيِّ  َوْضِعها  في  اْلَْجساُم   
ِمْن  َتْحِمُلُه  ما  َعَدَد  َأنَّ  َأْي  َكْهَرباِئيًّا؛  ُمَتعاِدَلًة 
َعَدَد ما  َكْهَرباِئيٍَّة سالَِبٍة )-( ُيساوي  ِشْحناٍت 

َتْحِمُلُه ِمْن ِشْحناٍت َكْهَرباِئيٍَّة موِجَبٍة )+(. 

َوُيْصبِـُح اْلِجْسُم َمْشحوًنا ِعنَْدما ال َيَتساوى 
ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة الّسالَِبِة َمَع َعــَدِد  َعــَدُد الشِّ
َيْحِمُلها  تي  الَّ اْلموِجَبِة  اْلَكْهَرباِئيَِّة  ْحناِت  الشِّ

اْلِجْسُم. 

ِعنَْد َدْلِك ِجْسَمْيِن ُمَتعــاِدَلْيِن بَِبْعِضِهمــا 
الّسالَِبِة  اْلَكْهَرباِئيَِّة  ْحناِت  ِمَن الشِّ َينَْتِقُل ُجْزٌء 

َتنَْتِقُل  الّصوِف  ِمَن  بِِقْطَعٍة  اْلبالوِن  َدْلِك  َفْعنَْد  اْلَخِر؛  اْلِجْسِم  إِلى  اْلِجْسَمْيِن  َأَحِد  ِمْن 
ْلِك َيْستِِمرُّ َتراُكِم  ْحناُت اْلَكْهَرباِئيَُّة الّسالَِبُة ِمَن الّصوِف إِلى اْلبالوِن، َوبِاْستِْمراِر الدَّ الشِّ
َكْهَرباِئيٍَّة  بِِشْحنٍَة  َمْشحوًنا  اْلبالوُن  َفُيْصبُِح  اْلبالوِن،  َعلى  الّسالَِبِة  اْلَكْهَرباِئيَِّة  ْحناِت  الشِّ

ساَلَبٍة. َأّما الّصوُف َفُيْصبُِح َمْشحوًنا بِِشْحنٍَة َكْهَرباِئيٍَّة موِجَبٍة. 
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ْحنَِة( َتَتجاَذُب    ِعنَْد َتْقريِب بالوٍن َمْشحوٍن بِِشْحنٍَة سالَِبٍة ِمْن ِجداٍر )ِجْسٍم ُمَتعاِدِل الشِّ
الّســـالَِبُة  ْحنــاُت  الشِّ
اْلبالوِن  َعلى  اْلُمَتراِكَمُة 
اْلِجداِر  ِشْحنـــاِت  َمَع 
َفَيْلَتِصـــُق  اْلموِجَبــِة؛ 

اْلبالوُن بِاْلِجداِر. 

َتْقَتِرُب اْلَْجساُم اْلَمْشحوَنُة بِِشْحناٍت َكْهَرباِئيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة َنْحَو َبْعِضها، َأْي َأنَّها َتَتجاَذُب، 
ْحنَِة اْلَكْهَرباِئيَِّة َنْفِسها َعْن َبْعِضها، َأْي َأنَّها َتَتناَفُر.  في حيِن َتْبَتِعُد اْلَْجساُم اْلَمْشحوَنُة بِالشِّ

ْحناُت اْلُمَتشابَِهُة َتَتناَفُر. الشِّ

ْحناُت اْلُمْخَتِلَفُة َتَتجاَذُب. الشِّ

ُة النّاتَِجُة َعِن التَّجاُذِب َوالتَّناُفِر  ُتسّمى اْلُقوَّ
َة  ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة َعلى اْلَْجساِم اْلُقوَّ َبْيَن الشِّ

Electric Force اْلَكْهَرباِئيََّة
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فِّ بِاْلبالوناِت؛ اِْحتِفااًل بِإِْحدى اْلُمناَسباِت  ُق: َأْقَتِرُح َطريَقًة لَِتْزييِن ُجْدراِن الصَّ  َأَتَحقَّ
اْلَوَطنِيَِّة.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ْحَلْيَقِة؟  ْكِل ِعنَْد َلِعبِِه َعلى الزُّ ُر َسَبَب ُظهوِر َشْعِر الطِّْفِل بِهذا الشَّ ُأَفسِّ
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ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة؟ ما ُقوَّ
ٌة  ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة Grvitational Force ُقوَّ      ُقوَّ

اْلَْرِض؛  َنْحَو  اْلَْجساَم  َتْسَحُب 
ُأْفِلُتها  تي  الَّ اْلَْشياُء  َتْسُقُط  لِذا 
ِمْن َيدي َنْحَو اْلَْرِض، َوِعنَْدما 

ُة  ُقوَّ َتْسَحُبني  اْلَْعلى  إِلى  َأْقِفُز 
إِلى  َأْي  اْلَْرَض،  َنْحَو  داِئًما  اْلَْرِضيَِّة  اْلجاِذبِيَِّة 

اْلَْسَفِل. 

َسْطــِح  َعلـــى  اْلَْشيـــاَء  اْلجاِذبِيَِّة  ُة  ُقـــوَّ ُتْبقــي 
اْلَْرِض، َأْو َقريًبا ِمنْها.
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يٌَّة  َأَهمِّ ِة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة  َولُِقوَّ
اْلَهواَء  ُتْبقي  َفِهَي  َكبيَرٌة في َحياتِنا؛ 
اْلِمياَه في  بِاْلَْرِض، وُتْبقي  ُمحيًطا 
اْلبِحاِر َواْلَْنهاِر، َواْلكاِئناِت اْلَحيََّة 

داِخَلها.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

َأَتَخيَُّل اْلَمْشَهَد الّظاِهَر في الّصوَرِة؛ في حاِل َعَدِم ُوجوِد اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة، ُثمَّ َأِصُفُه.
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ُخُطواُت اْلَعَمِل
ُأْحِضُر اْلَموادَّ اْلَمْطلوَبَة، َوَأَضُعها َأمامي.  1

ُب: َأْسَتْخِدُم اْلَخْيَط الّصوفِيَّ لَِتْعليِق اْلَحَجِر  ُأَجرِّ  2
. َعلى اْلميزاِن النّابِِضيِّ

في  النّابِِض  لِطوِل  َيْحُدُث  الَّذي  ما  ُأالِحُظ:   3
 . اْلميزاِن النّابِِضيِّ

ُر اْلُخْطَوَة )2( َو)3( بِاْستِْخداِم َموادِّ النَّشاِط  ُأَكرِّ  4

اْلُْخرى. 
ِق بِِه. ٍة؛ بِاْختاِلِف اْلِجْسِم اْلُمَعلَّ ُأقاِرُن َبْيَن اِْختاِلِف طوِل النّابِِض في ُكلِّ َمرَّ  5

َأَتَسْلَسُل: ُأَرتُِّب اْلَموادَّ َتناُزلِيًّا َحَسَب اْستِطاَلِة النّابِِض.   6  
َأْسَتنْتُِج اْلَعالَقَة َبْيَن ِمْقداِر اْستِطاَلِة النّابِِض َوَوْزِن اْلِجْسِم.   7

َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي  َنتاِئجي.  8

ْشياِء اِْختاِلُف َأْوزاِن اْلَ َنشاٌط

َيْخَتِلُف ِمْقداُر َجْذِب اْلَْرِض ْلْلَْجساِم بِاْختاِلِف ُكَتِلها؛ َفُكلَّما َتْزداُد ُكْتَلُة اْلِجْسِم 
اْلَوْزَن  لِْلِجْسِم  اْلَْرِض  َجْذِب  ِة  ُقوَّ ِمْقداُر  َوُيَسّمى  َلُه.  اْلَْرِض  َجْذِب  ِمْقداُر  َيْزداُد 
َوُيَرَمُز  نيوتن،  َقياِسِه  َوَوْحَدُة   ، النّابِِضيِّ اْلميزاِن  بِاْستِْخداِم  اْلَوْزُن  َوُيقاُس   .Weight

 .)N(ْمِز إَِلْيها بِالرَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ميزاٌن نابِِضٌّ

ُتّفاَحٌة

َحَجٌر

ِمَْفَظُة َأْقالٍم

ٌة ِقْطَعٌة َحديِديَّ

َخْيُط صوٍف

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

ا اْلَْجساَم َأْسَتْخِدُم اْلَْرقاَم: ُأَرتُِّب َتصاُعِديًّ
 اْلتَِيَة، َمْعلوَمَة اْلُكْتَلِة؛ بَِحَسِب َأْوزانِها:

(3)         (2)           (1) 
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ِة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة؟ ِة اْلَكْهَرباِئيَِّة، َوُقوَّ ئيَسُة: ما اْلَمْقصوُد بُِكلٍّ ِمِن: اْلُقوَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ  2

ُر َسَبَب ُكلٍّ ِمَن اْلتَِيِة: 3 ُأَفسِّ
ْكِل اْلُمجاِوِر. أ- َتطاُيُر َشْعِر الطِّْفِل في الشَّ

ب-ُسقوُط اْلَقَلِم ِعنَْدما ُأْفِلُتُه ِمْن َيدي بِاتِّجاِه 
اْلَْرِض.

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة  ُقوَّ
Gravitational Force

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة  اْلُقوَّ

 Electric Force

ْنَتْرنِـِت  اْلِ فـي  َأْبَحـُث 
ُأْسـَرتي  َأْفـراِد  َأَحـِد  بُِمسـاَعَدِة 
اِْكَتَشـَف  الَّـذي  اْلعالِـِم  َعـِن 
َة اْلجاِذبِيَّـِة اْلَْرِضيَّـِة، َوَعـْن  ُقـوَّ
ـِة اِْكَتشـافِها، َوَأْكُتـُب فِْقـَرًة  ِقصَّ
ـُن َنتاِئـَج َبْحثـي، َأْقَرُؤهـا  َتَتَضمَّ

ُزَمالئـي. َعلـى 

ياِضّياُت ُم الرِّ َأَتَحّدى الِجاِذبِيََّة بِاْلَقْفِز َوَأَتَعلَّ
فِّ َوُمَعلِّمـي، َوَنْسـَتعيُن َجميًعا  َأَتعـاَوُن َمـَع َطَلَبـِة الصَّ
ـْكِل اْلتي  بُِمَعلِّـِم التَّْربَِيـِة اْلَفنِّيَّـِة في َمْدَرَسـتِنا؛ لَِرْسـِم الشَّ
فـي سـاَحِة اْلَمْدَرَسـِة. َيْذُكـُر َزميلـي َمْسـَأَلًة ِحسـابِيًَّة َأْقِفُز 

ُتَمثِّـُل  تـي  الَّ َواْلَعَمِليَّـِة  اْلَْرقـاِم  َعلـى 
إِشـاِرِة  َعلـى  َأْقِفـُز  ُثـمَّ  اْلَمْسـَأَلَة، 
جاَبـَة. َنَتَحـّدى  )ُيسـاوي=( ذاِكـًرا اْلِ
َأنا َوُزَمالئـي اْلجاِذبِيََّة بِاْلَقْفـِز، َوَنَتَعلَُّم 

ياِضّيـاِت. الرِّ

ياِضيّاِت ياِضيّاِتاْلُعلوُم َمَع الرِّ اْلُعلوُم َمَع الرِّ اْلُعلوُم َمَع التّاريِخاْلُعلوُم َمَع التّاريِخ

61



ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ــِة إىِل  َنْحتــاُج يف َحياتِنــا اْلَيْوِميَّ
ــيَطِة،  ــتِْخداِم اْلالِت اْلَبس اْس
والتَّعاُمــل َمَعهــا؛ لَِتْســهيِل 
ــِت. ــاِر اْلَوْق ــِل، َواْختِص اْلَعَم

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

اْلالُت اْلَبسيَطُة
Simple Machines

Inclined Plane اْلُمْسَتوى اْلماِئُل
Lever   الّرافَِعُة

اْلَعَجَلُة َواْلِمْحَوُر
The wheel and the Axle

Pulley ُاْلَبَكَرة
Screw ُّاْلُبْرِغي

Wedge )ْسفيُن )اْلَوتُِد اْلِ

2 ْرُس ْرُسالدَّ اْلآالُت اْلَبسيَطُة اْلآالُت اْلَبسيَطُة الدَّ

ما اْلالُت اْلَبسيَطُة؟ 
 Simple Machines اْلالُت اْلَبسيــــــَطُة
بُِسـهوَلٍة،  اْلَْعمـاِل  ْنجـاِز  ِلِ ُتْسـَتْخَدُم  َأَدواٌت 
َقـْد ُتْسـَتْخَدُم لِنَْقـِل اْلَْشـياِء، َأْو َتْحريِكهـا، َأْو 
اْسـتِْخداَم  َأنَّ  إِلـى  إِضاَفـًة  ُأْخـرى.  ِلَْغـراٍض 
ْنسـان َمخاطَِر  ُب اْلِ اْلالِت اْلَبسـيَطِة  َقـْد ُيَجنِـّ
َكثيـَرًة؛ َفاْسـتِْخداُم اْلِمْلَقـِط  َمَثـاًل لِنَْقـِل ِقَطـِع 
اْلَفْحـِم  ِقَطـِع  َتْحريـِك  َأْو  الّسـاِخنَِة  اللَّْحـِم 

اْلُحـروِق. ِمـَن  َيْحمينـا  اْلُمْشـَتِعَلِة 
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َبسيَطًة  آالٍت  َحياتي  في  َأْسَتْخِدُم 
ْنجاِز َأْعمالي بُِسهوَلٍة؛ َفِمْبراُة اْلَْقالِم آَلٌة  ِلِ

َبسيَطٌة َأْبري بِها َقَلمي ِلَْكُتَب بِِه.

بِها  َأُقصُّ  َبسيَطٌة  آَلٌة  اْلَظافِِر  َوِمَقصُّ     
َل  َوُأَقلِّ ْخِصيََّة،  الشَّ بِنَظاَفتي  ِلَْعَتنَِي  َأظافِري؛ 

ِث َيدي بِاْلَجراثيِم.  ِمْن َتَلوُّ

اْلَبسيَطِة،  اْلالِت  ِمَن  اْلُعَلِب  َوَفّتاَحُة 
َأْفَتُح بِها اْلُمَعلَّباِت،  َوُأشاِرُك َأْفراَد ُأْسَرتي 

َأْو َأْصِدقائي َطعامي.
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ُخُطواُت اْلَعَمِل
ُأْحِضُر اْلَموادَّ اْلَمْطلوَبَة، َوَأَضُعها َأمامي.  1

َلْوَح  َوَأَضُع  َبْعِضها،  َفْوَق  تََّة  السِّ فاتَِر  الدَّ َأَضُع   2

ْكِل. اْلَخَشِب َفْوَقها؛ َكما في الشَّ

ِكتاَبْيِن.  اْلَخَشِب  َلْوِح  َطَرَفْي  َأَحِد  َعلى  َأَضُع   3

ماذا ُأالحظ؟
ماذا  اْلَْسَفِل،  َنْحَو  اْلَخَشبِيِّ  ْوِح  لِلَّ اْلِخِر  الطََّرِف  َعلى  بَِيدي  َأْضَغُط   : ُب  ُأَجرَّ  4

ُل ُمالَحظاتي. َيْحُدُث لِْلِكتاَبْيِن في الطََّرِف اْلَخِر؟ ُأَسجِّ
تي اْسَتْخَدْمُتها لِِفْعِل  ِة الَّ ُب َرْفَع اْلِكتاَبْيِن بَِيدي. ماذا أالِحُظ بِالنِّْسَبِة إِلى اْلُقوَّ ُأَجرِّ  5

ذلَِك؟
اْلَخَشِب،  َلْوِح  بِواِسَطِة  اْلِكتاَبْيِن  لَِرْفِع  اْسَتْخَدْمُتها  تي  الَّ ِة  اْلُقوَّ ِمْقداِر  َبْيَن  ُأقاِرُن   6

؟ ُهما كاَنْت َأَقلَّ تي اِْسَتْخَدْمُتها لَِرْفِع اْلِكتاَبْيِن بِواِسَطِة اْلَيِد. َأيُّ ِة الَّ َوِمْقداِر اْلُقوَّ
فاتِِر بَِشْكٍل َيْجَعُلُه ُمْسَتًوى ماِئاًل، ُثمَّ  ُب: َأَضُع َطَرَف َلْوِح اْلَخَشِب َفْوَق الدَّ ُأَجرَّ  7

َأْربُِط اْلِكتاَبْيِن بَِحْبٍل، َوَأْسَحُبُهما َنْحَو َأْعلى اْلُمْسَتوى اْلماِئِل . 
ُهما َأْسَهُل اْستِْخداًما:  َأيُّ ُب َرْفَع اْلِكتاَبْيِن إِلى اْلَْعلى بَِيدي، ماذا ُأالِحُظ؟  ُأَجرَّ  8

ْفُع بِاْلَيِد؟ اْلَحْبُل َأِم الرَّ
يََّة اْلالِت في َحياتِنا. َأْسَتنِتُِج َأَهمِّ  9

َأْصَنُع آَلتَِي اْلَبسيَطَة َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ِستَُّة6 َدفاتَِر

َحْبٌل

ِكتاباِن اِْثناِن

َلْوُح َخَشٍب
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وافِِع ُلْعَبُة )الّسيسو( )التَّواُزِن( ِمَن الرَّ

َعٌة اْلالُت اْلَبسيَطُة في َحياتِنا ُمَتنَوِّ
َوَمْبَدأِ  َأْشكالِها  في  اْلَبسيَطُة  اْلالُت  ُع  َتَتنَوَّ
َعَمِلها. َوُتَعدُّ اْلَْمثَِلُة اْلتَِيُة - اْلالِت اْلَبسيَطَة 

ئيَسَة: الرَّ

  Inclined Plane اْلماِئـُل   اْلُمْســــَتوى 
َسـْطٌح ُمْسـَتٍو َيكـوُن َأَحـُد َطَرَفْيـِه َأْعلـى ِمـَن 
ِة  اْلُقـوَّ لَِتْقليـِل  َوُيْسـَتْخَدُم  اْلَخـِر،  الطَّـَرِف 
الاّلِزَمـِة لَِتْحريـِك اْلَْجسـاِم إِلـى اْلَْعلـى َأْو 

إِلـى اْلَْسـَفِل.

ُك َحْوَل ُنْقَطٍة      الّرافَِعـــُة   Lever سـاٌق َتَتَحرَّ
ْرتِكاِز(. ُتْسَتْخَدُم ِلَداِء  ثابَِتٍة ُتَسـّمى )ُنْقَطَة ااْلِ
َمهـامَّ ُمْخَتِلَفـٍة ِمنْهـا َرْفـُع اْلَْجسـاِم الثَّقيَلـِة، 
َواْلِمْلَقـُط،  اْلَعَتَلـُة،  َعَلْيهـا:  اْلَْمثَِلـِة  َوِمـَن 

راِعيَّـِة. ، َوَبْعـُض اْلالِت الزِّ َواْلِمَقـصُّ

َعَتَلٌة ُتْسَتْخَدُم لِنَْزِع 
وافِِع. اْلَمساميِر، َوِهَي ِمَن الرَّ

ُنْقَطُة اْرتِكاٍز
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اْلَعَجَلـُة َواْلِمْحـَوُر The wheel and the Axle ُقـْرٌص ُمْسـَتديٌر ُمتَِّصـٌل بَِعمـوٍد 
ّراَجـِة اْلُمْرَتبَِطُة  ُل َعَمِليَّـَة َتْحريـِك اْلَْشـياِء. َوُتَعـدُّ َعَجَلـُة الدَّ ُصْلـٍب فـي َمْرِكـِزِه ُيَسـهِّ

بِِمْحـَوٍر ُمتَِّصـٍل بِاْلِمْقـَوِد- ِمثـااًل َعَلْيها.

اْلَبَكـَرُة Pulley َحْبـٌل َمْلفوٌف َحـْوَل دوالٍب. 
ِعنَْد َسـْحِب َأَحِد َطْرَفِي اْلَحْبِل إِلى اْلَْسـَفِل َتدوُر 
اْلَعَجَلـُة َوَيْرَتِفـُع الطَّـَرُف الَثاني َنْحـَو اْلَْعلى؛ لِذا 

َفإِنَّهـا ُتْسـَتْخَدُم في َرْفِع اْلَْجسـاِم إِلـى اْلَْعلى.

ُتْسَتْخَدُم اْلَبَكَرُة لَِرْفــِع َعَلِم بِــالدي في الّطــابوِر 
؛ بَِسْحِب اْلَحْبِل اْلَمْلفوِف َحْوَل الّدوالِب. باِحيِّ الصَّ
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، ُيَلـفُّ لَِيْخَتـِرَق  اْلُبْرِغـيُّ Screw  ِمْسـماٌر َلْوَلبِـيٌّ
اْلَْشـياَء؛ َفُيَثبُِّتهـا َمـَع َبْعِضها. 

ماِئـٌل  ُمْسـَتًوى   Wedge )اْلَوتِـُد(  ْسـفيُن  اْلِ
َجْهنا إِلى  َلـُه َطـَرٌف َسـميٌك َيِقـلُّ ُسـْمُكُه ُكلَّمـا اتَّ

ُيْسـَتْخَدُم  َرفيَعـٍة.  بِحاَفـٍة  َينَْتهـَي  َحّتـى  اْلَْسـَفِل، 
ـّكيُن َواْلَفـْأُس  لَِتْقسـيِم اْلَْشـياِء إِلـى َأْجـزاٍء، َوُتَعـدُّ السِّ

َأْمثَِلـًة َعَلْيـِه.

 

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

ْكِل؟ ما اْلالُت اْلَبسيَطُة الّظاِهَرُة في الشَّ

ُق:ُأْعطي ِمثااًل َعلى آَلٍة َبسيَطٍة َمْوجوَدٍة في َمنِْزلي.  َأَتَحقَّ
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يَُّتها؟ ئيَسُة: ما اْلالُت اْلَبسيَطُة؟ َوما َأَهمِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ  2

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َقْت َمْدَرَسُتنا ِرْحَلًة إِلى داِر اْلُمِسنّيَن؛ لِنَْقِضَي َمَعُهْم َيْوًما  َأُحلُّ اْلُمْشكَِلَة: َنسَّ  3

َكراِسَي  َيْسَتْخِدموَن  َمْن  لُِمساَعَدِة  َأْفكاًرا  َأْقَتِرُح  َوالتَّْقديِر.  بِاْلُحبِّ  َمليًئا 
ِه؛ إِذا َعِلْمُت َأنَّ الطَّريَق )َأِو اْلَمسيَر(  َكًة لِْلُخروِج إِلى اْلَحديَقِة لِلتَّنَزُّ ُمَتَحرِّ

إِلى اْلَحديَقِة فيِه َدَرٌج. 

Pulley اْلَبَكَرُة

Lever   الّرافَِعُة

اْلُمْسَتوى اْلماِئُل  
Plane

) , ،(
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ُأَنظُِّم ُمباَدَرَة )َأْزَرُع َشـَجَرًة بِاْسـمي(.   
ـفِّ  الصَّ فـي  ُزَمالئـي  َمـَع  َأَتعـاَوُن 
َوُمَعّلمـي في َتْحديِد اْلَمكاِن اْلُمنـــاِسِب  
َوَأْسـَتعيُن  اْلَمْدَرَسـِة،  فـــي  راَعـــِة  لِلزِّ
بُِمَعلِّـِم التَّْربَِيـِة اْلِمْهنِيَّـِة لَِتْوفيـِر اْلََدواِت 
َبسـيَطٌة(.  آلٌت  ِهـَي  تـي  )الَّ راِعيَّـــِة  الزِّ
ُثـمَّ َأْزَرُع َشـَجَرتي َوُأْلِصـُق َعَلْيهـا بِطاَقًة 

اِْسـمي. َتْحِمـُل 

راَعِة راَعِةالزِّ اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع الزِّ

َأْقَتِرُح ُحلواًل: َتَضُع جاَرُتنا َسْلمى ُكلَّ َيْوٍم َطعاًما لِْلِقَطِط اْلجاِئَعِة، إاَِل َأنَّ ذلَِك   4

َطويٍل.  َدَرٍج  َعْبَر  الّداِر  َفناِء  إِلى  ْرَفِة  الشُّ باِب  ِمْن  َيْوِميًّا  ُنزوَلها  ِمنْها  َيَتَطلَُّب 
َأْقَتِرُح َطريَقًة ُأْخرى َعلى َسْلمى توصُل بِها الطَّعاَم لِْلِقَطِط.

َأْعَمــُل َمْســـَرِحيًَّة بِاْستِـــْخداِم آَلتي 
اْلَبسـْيَطِة.

ـَوِر اْلتَِيِة، َوبِاْسـتِْخداِم   ُمْسـَتعينًا بِالصُّ
َواْلـَوَرِق  اْلَخَشـبِيَِّة  َواْلَمالِقـِط  اْلَْلـواِن 
اْلُمَقـّوى؛ َأَتعـاَوُن َمـَع ُزَمالئـي فـي َعَمِل 
ُث  َمْسـَرِحيٍَّة َعلى لِسـاِن اْلَحَيوانـاِت َتَتَحدَّ
ِمـَن  اْلبيِئـِة  َعلـى  اْلُمحاَفَظـِة  يَّـِة  َأَهمِّ َعـْن 

ِث. التََّلـوُّ

اْلُعلوُم َمَع اْلُعلوُم َمَع اْلفَنِّاْلفَنِّ
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عاَقِة  ياِضيِّيَن َذوي اْلِ َكُة لِلرِّ اْلَكراسي اْلُمَتَحرِّ

عاَقِة َعلى َأداِء  َكُة لُِمساَعَدِة اْلَْشخاِص َذوي اْلِ    ُتْسَتْخَدُم اْلَكراسي اْلُمَتَحرِّ
َكُة ِمْن َمْجموَعٍة ِمَن اْلالِت اْلَبسيَطِة ُمْجَتِمَعًة  ُن اْلَكراسي اْلُمَتَحرِّ َأْعمالِهْم. َوَتَتَكوَّ
اْلَكراسَي  َيْسَتْخِدموَن  الَّذيَن  ياِضيِّيَن  لِلرِّ ُيْمِكُن  َواْلِمْحَوُر.  اْلَعَجَلُة  ِمنْها:  َمًعا 
َعلى  اْلَمسافاِت  َقْطِع  َمْثَل:  ُمْخَتِلَفٍة  ِرياِضيٍَّة  َأْلعاٍب  في  اْلُمشاَرَكُة   - َكَة  اْلُمَتَحرِّ
ياِضّيوَن  َق هُؤالِء الرِّ ِة. َوَقْد َحقَّ لَّ ْمِح َواْلُقْرِص، َوُلْعَبِة ُكَرِة السَّ ِمْضماٍر، َوَرْمِي الرَّ

. باقاِت بَِسَبِب ما َيْمَتِلكوَنُه ِمْن إِْصراٍر َوَتَحدٍّ َمًة في َكثيٍر ِمَن السِّ َمراِكَز ُمَتَقدِّ

َجماِعيٍَّة  َأْو  ٍة  َفْرِديَّ لْعَبٍة  َعْن  ُأْسَرتي  َأْفراِد  َأَحِد  بِمساَعَدِة  ْنَتْرنِِت  اْلِ في  َأْبَحُث 
َمًة َدْولِيًّا. ُثمَّ َأْكُتُب فِْقَرًة بُِعنْواِن:  َق اْلُْرُدنُّ فيها َمراِكَز ُمَتَقدِّ عاَقِة، َحقَّ ُيَؤّديها َذوو اْلِ

ْنجاَز. ُح هذا اْلِ )َأْبطاُل التََّغييِر َوالتََّحّدي( ُتَوضِّ

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ
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د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة    ُقوَّ
 Force Gravitational

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة  اْلُقوَّ
Electric Force

  Screw ُّاْلُبْرِغي
ْحناُت اْلَكْهَرباِئيَُّة  الشِّ

Electric charges

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت:

1  َأْمَلُ اْلَفراغاِت اْلتَِيَة بِما ُيناِسُبها:

اْلَْرِض  َنْحـــَو  اْلَْجســـاَم  َتْســـَحُب  ٌة  ُقــوَّ  
.) ..................(

اْلَمْشحوَنِة  اْلَْجســاِم  َبْيَن  َتنَْشــُأ  تي  الَّ ُة  اْلُقــوَّ  
.) ..................(

َفُيَثبُِّتها  اْلَْشياَء؛  لَِيْخَتِرَق  ُيَلفُّ   ، َلْوَلبِيٌّ ِمْسماٌر    
َمَع َبْعِضها ، َوُهَو َنْوٌع ِمْن َأْنواِع اْلالِت اْلَبسيَطِة 

ُيَسّمى ).................. (

ْمِز )+(، َو سالَِبٌة  ا، َوِهَي َنْوعاِن: موِجَبٌة ُيْرَمُز إَِلْيها بِالرَّ ُجَسْيماٌت َصغيَرٌة ِجدًّ  
ْمِز)-( ).................. (. ُيْرَمُز إَِلْيها بِالرَّ

                                         

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ 

حيَحِة في ما َيْأتي: 2  َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ

1   َسَبُب ُسقوِط ِجْسٍم ما َنْحَو َسْطِح اْلَْرِض ِعنَْدما ُأْفِلُتُه ِمْن َيدي ُهَو: 

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة  أ اْلُقوَّ

ُة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة ب  ُقوَّ

ُة التَّناُفِر جـ   ُقوَّ
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د

ِب )2(: ُق بِاْلُمَكعَّ ْكِل اْلتي؛ َأيُّ اْلِعباراِت اْلتَِيِة َصحيَحٌة في ما َيَتَعلَّ 2  ُمْسَتعينًا بِالشَّ

2

1

3

4

1

3

باِت 1 َو3 َو 4  أ َأْثَقُل ِمَن اْلُمَكعَّ

َبْيِن 3 َو 4 ِب 1 َو لِكنَُّه َأَخفُّ ِمَن اْلُمَكعَّ ب  َأْثَقُل ِمَن اْلُمَكعَّ

َبْيِن 1 َو 4 ِب 3 َو لكنَُّه َأَخفُّ ِمَن اْلُمَكعَّ جـ   َأْثَقُل ِمَن اْلُمَكعَّ

بِإِْحكاٍم؛  ُمْغَلَقًة  َوكاَنْت  لِْلَمنِْزِل،  ِدهاٍن  ُعَلَب  اِْشَترى والِدي  اْلُمْشكَِلَة:  َأُحلُّ   3
َفَكْيَف ُيْمِكنُني ُمساَعَدُة والِدي لَِفْتِحها؟

َوِر اْلتَِيِة: يََّتها في الصُّ ُد َنْوَع اْلَلِة اْلَبسيَطِة، َوُأَبيُِّن َأَهمِّ ُأَحدِّ  4
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د

اْلَلِة  َرْقِم  بَِوْضِع  اْلَبسيَطَة؛  ُأَصنُِّف اْلالِت  ُثمَّ  اْلتَِي،  ْكَل  ُل الشَّ َأَتَأمَّ ُأَصنُِّف:   5
في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب، في اْلَجْدَوِل:

اْلُْستوى اْلاِئُل

الّرافَِعُة

اْلَبَكَرُة

اْلَعَجَلُة

ِغيُّ اْلُبْ

ْسفنُي اْلِ

ُر: ُأَفسِّ  6
 أ   - َسَبَب ُشعوِرنا بَِلْسَعٍة َكْهَرباِئيٍَّة في َبْعِض اْلَْحياِن ِعنَْد َلْمِس ِمْقَبِض اْلباِب.
ْكِل  ْكِل )أ(، َواْقتِراَب اْلبالوِن ِمَن اْلِجداِر في الشَّ ب-َتباُعَد اْلبالوَنْيِن في الشَّ

)ب(.

)ب()أ(

1

5

8

9

6

2
34

7

10

11
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ا؛ ِعْلًما بَِأنَّ  ُمْعَتِمًدا َعلى اْستِطــاَلِة النّــابِِض؛ ُأَرتُِّب َأْوزاَن اْلُكــراِت َتصاُعِديًّ  7
النَّوابَِض في اْلَْشكاِل اْلَخْمَسِة ُمَتماثَِلٌة.

                                          

تي ُتَمثُِّل اْحتِفااًل، ماذا  ِة اْلجاِذبِيَِّة اْلَْرِضيَِّة في الّصوَرِة الَّ َأَتَخيَُّل َعَدَم ُوجوِد ُقوَّ  8
َسَيْحُدُث لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

تي َيْلَعُب بِها الطِّْفُل. 2- اْلُكراُت الَّ 1- اْلَعصيُر اْلَمْسكوُب. 

تي َتْلَعُب َعلى ُلْعَبِة اْلَقْفزِ. ْفَلُة الَّ 4- الطِّ َرِة )اْلفوشاُر(.  3-َحبَُّة الذُّ

أ

ب
ج

د

و
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َرَفْيِن: )أ(  َأْسَتْخِدُم اْلَْرقاَم: ُأواِزُن َطَرَفِي الّرافَِعِة بِاْختِياِر اْلَْوزاِن اْلُمناِسَبِة لِلطَّ  9
َو )ب(.  

بأ

200 N
250 N

5 N

5 N 5 N

5 N

40 N 30 N

َوِر )َكْيَف َنْحمي َأْنُفَسنا ِمْن ُمَسبِّباِت اْلَْمراِض؟( َأْلَعُب َمَع عاِرَضِة الصُّ

، َوَأْسَتعيُن بُِمَعلَّمي ِعنَْد  الَمِة: َأْحَذُر ِعنَْد اْستِْخداِم اْلِمَقصِّ إِْرشاداُت اْلَْمِن َوالسَّ
اْلحاَجِة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت 
، َأْلواٌن، الِصٌق، ُأْسُطواَنتاِن ِمَن اْلَكْرتوِن. ، ِمَقصٌّ ، َشريٌط َوَرِقيُّ ُصنْدوٌق َكْرتونيُّ

َتْقومُي اْلَداِء
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ـُم َنموَذًجـا: َأْبَدُأ بَِعَمـِل ُمْسـَتطيالٍت َعلى اْلـَوَرِق اْلَْبَيِض َتْظَهـُر َكَأنَّها  1  ُأَصمِّ

صـوَرٍة. إِطاُر 

اْلِصاَبـِة  ِمـَن  لِْلِوقاَيـِة  ْجـراءاِت  اْلِ َبْعـَض  اْلَوَرِقـيِّ  ـريِط  الشَّ َعلـى  َأْرُسـُم   2
، َوَغْسـِل اْلَخْضراواِت  بِاْلَمـِرِض )ِمْثـَل: َغْسـِل اْلَيَدْيـِن، َوالتَّْعقيـِم اْلُمْسـَتِمرِّ

. َوَغْيِرهـا(  َواْلَفواِكـِه، 

ُأَثبِّـُت  ُثـمَّ  اْلَكْرتونِيََّتْيـِن،  اْلُْسـُطواَنَتْيِن  َعلـى  اْلَوَرِقـيَّ  ـريَط  الشَّ ُأَثبِّـُت   3
ـْكِل.  الشَّ فـي  َكمـا  اْلُْسـُطواَنَتْيِن؛ 

َوِر. بُِع اْلُخُطواِت َكما َتْظَهُر في الصُّ َأتَّ  4

، َوَأْرُسـُم َعَلْيـِه ِمـَن اْلخـاِرِج ُرسـوًما َوُصـَوًرا  نْـدوَق اْلَكْرتونِـيَّ ُأْغِلـُق الصُّ  5
لِلتَّْزييـِن. َوَأْشـكااًل 

َأَتواَصُل: َأْلَعُب َمَع ُزَمالئي َعْن َطريِق َلفِّ إِْحدى اْلُْسُطواَنَتْيِن؛ لَِعْرِض فِْلٍم   6
ْخِصيَِّة، َوطِراِئِق اْلِحماَيِة ِمْن ُمَسبِّباِت اْلَْمراِض. يَِّة اْلِعناَيِة الشَّ َحْوَل َأَهمِّ
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصَطلَحاِت

أ
اْلالُت اْلَبسيَطُة Simple Machines: أََدواٌت ُتْسَتْخَدُم ِلِْنجاِز اْلَْعماِل ِبُسهولٍَة، 	 

َقْد ُتْسَتْخَدُم لَِنْقِل اْلَْشياِء، أَْو َتْحريِكها، أَْو ِلَْغراٍض أُْخرى.

اْلِْسفيُن )اْلَوِتُد( Wedge: ُمْسَتًوى ماِئٌل لَُه َطَرٌف َسميٌك َيِقلُّ ُسْمُكُه ُكلَّما اتََّجْهنا 	 
إِلى اْلَْسَفِل، َحّتى َيْنَتهَي ِبحاَفٍة َرفيَعٍة. 

لَْيَس 	  الَّتي  َواْلَْحداُث  واِهُر  الظَّ ِهَي   :Natural Hazards بيِعيَُّة  الطَّ اْلَْخطاُر 
َرَر ِباْلَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة. لِْلِْنساِن َعالَقٌة ِبُحدوِثها، َوُتْلِحُق الضَّ

ب
اْلَبَكَرُة Pulley: َحْبٌل َمْلفوٌف َحْوَل دوالٍب. 	 

، ُيلَفُّ لَِيْخَتِرَق اْلَْشياَء؛ َفُيَثبُِّتها َمَع َبْعِضها.	  اْلُبْرِغيُّ Screw: ِمْسماٌر لَْولَِبيٌّ

خوُر اْلُمْنَصِهَرُة	   اْلُبْركاُن Volcano: ُفْتَحٌة َعلى َسْطِح اْلَْرِض َتْنَدِفُع ِمْنها الصُّ

اْلَمْوجوَدُة في باِطِن اْلَْرِض.	 

ت
َبقاَء 	  َيْضَمُن  ما  َنْفِسِه؛  النَّْوِع  ِمَن  ُجُدٍد  أَْفراٍد  إِْنتاُج   :Reproduction التَّكاُثُر

أَْنواِع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

ج
ِة ُشهوٍر 	  ًة َزَمِنيًَّة َطويلًَة )ِمْن ِعدَّ اْلَجفاُف Drought: اِْنِحباُس اْلَْمطاِر أَْحياًنا ُمدَّ

إلى َسَنواٍت( َعْن ِمْنَطَقٍة ُمَعيََّنٍة.
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د
َدْوَرُة اْلَحياِة Life Cycle : َمراِحُل ُنُموِّ اْلكاِئِن اْلَحيِّ اْلُمْخَتلَِفُة. 	 

َيَتكاَثُر 	  ُنُموِّ َنباٍت  َبْذِريٍّ Seed Plant Life Cycle : َمراِحُل  َدْوَرُة َحياِة َنباٍت 
ِباْلُبذوِر.

ُك َحْوَل ُنْقَطٍة ثاِبَتٍة ُتَسّمى )ُنْقَطَة ااْلِْرِتكاِز(. ُتْسَتْخَدُم 	  الّراِفَعُة Lever: ساٌق َتَتَحرَّ
ِلَداِء َمهامَّ ُمْخَتلَِفٍة ِمْنها َرْفُع اْلَْجساِم الثَّقيلَِة.

ز
ْلزاُل Earthquake: اِْهِتزاٌز ُمفاِجٌئ لَِسْطِح اْلَْرِض، َيْنُتُج َعْنُه َتْدميُر َبْعِض 	  الزِّ

اْلَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة.

س
لوُك Behaviour : اْلَْفعاُل َواْلَحَركاُت الَّتي ُيَؤّديها اْلكاِئُن اْلَحيُّ اِْسِتجاِبًة 	  السُّ

لُِظروٍف ُمْخَتلَِفٍة ُتَؤثُِّر فيِه.

لوُك اْلِفْطِريُّ Innate Behaviour : ُسلوٌك يولَُد َمَع اْلكاِئِن اْلَحيِّ َوال َيْحتاُج 	  السُّ
إِلى َتْدريٍب.

اْلَحَيواُن 	  أَِو  اْلِْنساُن  َيْكَتِسُبُه  ُسلوٌك    :learned Behaviou اْلُمَتَعلَُّم  لوُك  السُّ
ِبالتَّْدريِب.

ش
الِسِل اْلِغذاِئيَِّة في 	  َبَكــُة اْلِغذاِئيَُّة food chain: َتداُخــُل َمْجمــوَعٍة ِمَن السَّ الشَّ

اْلَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة اْلُمْخَتلَِفِة. 
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ُة، 	  ْحناُت اْلَكْهَرباِئيَُّة Electric Charge: ُجَسْيماٌت َصغيَرٌة َتْحَتِويها اْلمادَّ  الشِّ
ْمِز )+(، َوِشْحناٌت  ْحناُت َنْوعاِن ِشْحناٌت َكْهَرباِئيٌَّة موِجَبٌة ُيْرَمُز إِلَْيها ِبالرَّ َوالشِّ

ْمِز)-(.  َكْهَرباِئيٌَّة سالَِبٌة ُيْرَمُز إِلَْيها ِبالرَّ

ع
ِبَعموٍد 	  ُمتَِّصٌل  ُمْسَتديٌر  ُقْرٌص   :The wheel and the Axle َواْلِمْحَوُر اْلَعَجلَُة 

ُل َعَملِيََّة َتْحريِك اْلَْشياِء.  ُصْلٍب في َمْرِكِزِه ُيَسهِّ

لَِة ِباْلَْمطاِر أَِو الثُّلوِج 	  ياِح اْلُمَحمَّ العاصفة Storm: ظاِهَرٌة َتْحُدُث ِبِفْعِل َحَرَكِة الرِّ
َة ساعاٍت. ماِل ِبُسْرَعٍة عالَِيٍة، َوَتْسَتِمرُّ ِعدَّ أَِو الرِّ

ف
اْلَفَيضاُن Flood: َتْغِطَيُة َسْطِح اْلَْرِض ِباْلماِء، ِبَسَبِب ُسقوِط اْلَْمطاِر اْلَغزيَرِة 	 

ُمَدًدا َزَمَنيًَّة َطويلًَة؛ ِمّما ُيَسبُِّب اْنِجراَف التُّْرَبِة، َوَمْوَت ُمْعَظِم النَّباتاِت َواْلكاِئناِت 
اْلَحيَِّة اْلُْخرى. الَّتي َتعيُش في اْلَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة.

ق
ُة الّناِتَجُة َعِن التَّجاُذِب َوالتَّناُفِر َبْيَن 	  َة اْلَكْهَرباِئيََّة Electric Force : اْلُقوَّ اْلُقوَّ

ْحناِت َعلى اْلَْجساِم. الشِّ

ٌة َتْسَحُب اْلَْجساَم َنْحَو 	  ُة اْلجاِذِبيَِّة اْلَْرِضيَِّة Gravitational Force: ُقوَّ      ُقوَّ
اْلَْرِض. 
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م
ُمثيراٌت خاِرِجيٌَّة External Stimuli:  ُظروٌف ُمْخَتلَِفٌة ُتحيُط ِباْلكاِئِن اْلَحيِّ ِمْثَل	 

ٍد.	  اْلُبروَدِة َواْلَحراَرِة، َيْسَتجيُب لَها ِبأَداِء ُسلوٍك ُمَحدَّ

ُمثيراٌت داِخلِيٌَّة Interior Stimuli: ُظروٌف ُمْخَتلَِفٌة َتْحُدُث داِخَل ِجْسِم اْلكاِئِن 	 
عوِر ِباْلجوِع َواْلَلَِم َواْلَعَطِش َوالنُّعاِس،َيْسَتجيُب لَها ِبأَداِء ُسلوٍك  اْلَحيِّ ِمْثَل الشُّ

ٍد.  ُمَحدَّ

اْلُمْسَتوى اْلماِئُل  Inclined Plane: َسْطٌح ُمْسَتٍو َيكوُن أََحُد َطَرَفْيِه أَْعلى ِمَن 	 
ِة الاّلِزَمِة لَِتْحريِك اْلَْجساِم إِلى اْلَْعلى أَْو  َرِف اْلَخِر، َوُيْسَتْخَدُم لَِتْقليِل اْلُقوَّ الطَّ

إِلى اْلَْسَفِل.

اْلُمْنِتجاُت Producers: ِهَي اْلكاِئناُت الَّتي ُتَصنُِّع ِغذاَءها ِبَنْفِسها ِمْثَل النَّباتاِت 	 
حالِِب. َوالطَّ

ِغذاِئها 	  َتْصنيَع  َتْسَتطيُع  ال  الَّتي  اْلكاِئناُت  ِهَي   :Consumers اْلُمْسَتْهلِكاُت 
ِبَنْفِسها، َبْل َتْحُصُل َعلَْيِه جاِهًزا.

ن
ناِت َغْيِر اْلَحيَِّة في 	  النِّظاُم اْلبيِئيُّ Ecosystem: َتفاُعُل اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمَع اْلُمَكوِّ

بيئاِتها.  

و
ِة َجْذِب اْلَْرِض لِْلِجْسم.	  اْلَوْزُن Weight: ِمْقداُر ُقوَّ

80


