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نظرة عامة إلى كتاب الطالب

بِنيـة كتـاب الطالب: 
دورة التعلّم الخماسية

:Engagement التهيئة
للبحث  ودافعيتهم  الطبيعي  الطلبة  فضول  إثارة 
واالستكشاف، وتنشيط املعرفة السابقة باملوضوع.  

:Exploration االستكشاف
مشاركة الطلبة يف املوضوع؛ ما يمنحهم فرصًة لبناء فهمهم اخلاص. وجيمع الطلبة يف هذه املرحلة 
بيانات مبارشة تتعّلق باملفهوم الذي يدرسونه؛  عن طريق إجراء أنشطة عملية متنّوعة وجاذبة، 

منها ما يعتمد املنحى التكاميل )STEAM( الذي يساعد الطلبة عىل اكتساب مهارات العلم.

:Evaluation التقويم
القوة  نقاط  لتعّرف  فرصة  املعّلم  ومنح  للموضوع،  وفهمهم  الطلبة  تعّلم  من  التحّقق 

والضعف لدى طلبته. 

1

ُصّممــت وحــدات كتــاب الطالــب وفــق دورة التعّلــم اخلامســية التي متنــح الطلبــة الدور 
األكــرب يف العمليــة التعّلميــة التعليميــة، وتوّفــر هلــم فرًصــا عديــدة لالســتقصاء، وحــل 

املشــكالت، والبحــث، واســتخدام التكنولوجيــا. وتتضّمــن مــا يــأيت:

1

5

2

ُ أَتََھیَّأ

ُد اْلكائِناِت اْلَحیَّةَ في الّصوَرِة. بَِم تَتَشابَھُ ھِذِه  أَُعدِّ
اْلكائِناُت؟ َوبَِم تَْختَلُِف؟

. نيفُ الدَّْرُس (1): التَّصْ

. نيفُ النَّباتاتِ الدَّْرُس (2): تَصْ

. يَواناتِ نيفُ الْحَ الدَّْرُس (3): تَصْ

روِس قاِئَمُة الد�

8

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
 -. رارِ َزْ نَ األْ ةٌ مِ تَلِفَ خْ مُ ةٌ وَ بيرَ ةٌ كَ موعَ جْ مَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

مِ  جْ نِ أَوِ الْحَ ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ ظُ األْ 1  أُالحِ

نِ  ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ عُ األْ أَضَ ، وَ عِ أَوِ النَّوْ
. موعاتٍ جْ في مَ

نْ  مِ نِ  بِاللَّوْ ةِ  تَشابِهَ مُ الْ رارِ  َزْ األْ يْنَ  بَ نُ  أُقارِ  2

موعاتٍ  جْ مَ في  ها  عُ أَضَ ثُمَّ   ، مُ جْ الْحَ يْثُ  حَ
ها. جومِ بَ حُ سْ رَ حَ غَ أَصْ

ها في  عُ ، ثُمَّ أَضَ عُ يْثُ النَّوْ نْ حَ مِ مِ جْ ةِ بِالْحَ تَشابِهَ مُ رارِ الْ َزْ يْنَ األْ نُ بَ 3  أُقارِ

ها. بَ أَنْواعِ سْ رَ حَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ مَ

: تَنْتِجُ 4  أَسْ

؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ يَّةُ وَ مِّ 1  ما أَهَ

؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ لِيَّةُ وَ مَ ى عَ مّ 2  ماذا تُسَ

. موعاتٍ جْ فاتِها في مَ صِ ها وَ صائِصِ ةِ في خَ تَشابِهَ مُ ياءِ الْ َشْ عُ األْ ضْ : وَ نيفُ التَّصْ

تَْصنیُف اْألَْزراِر

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

9

ُ أَتََھیَّأ

ُد اْلكائِناِت اْلَحیَّةَ في الّصوَرِة. بَِم تَتَشابَھُ ھِذِه  أَُعدِّ
اْلكائِناُت؟ َوبَِم تَْختَلُِف؟

. نيفُ الدَّْرُس (1): التَّصْ

. نيفُ النَّباتاتِ الدَّْرُس (2): تَصْ

. يَواناتِ نيفُ الْحَ الدَّْرُس (3): تَصْ

روِس قاِئَمُة الد�
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: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

ها. سامَ طّي أَجْ غَ ريشٍ يُ نْقارٍ وَ يَّزُ بِمِ تَمَ يَواناتٌ تَ  (...............): حَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مُ بُذورُ سَ قْ  (...............): نَباتاتٌ ال تُ

يْنَها. هِ بَ هِ التَّشابُ جُ لى أَوْ ؛ بِناءً عَ موعاتٍ جْ يَّةِ في مَ عُ الْكائِناتِ الْحَ ضْ  (...............): وَ

. ضي حياتَها في الْماءِ تي تَقْ يَواناتِ الَّ نَ الْحَ  (...............): مِ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

بَةٌ  عْ بانْدا، لُ ، دُبُّ الْ طْبِيُّ قُ بُّ الْ ، الدُّ بُنِّيُّ بُّ الْ : الدُّ تِيَةِ يَواناتِ اآلْ نيفٍ لِلْحَ تاحَ تَصْ فْ ئُ مِ 2  أُنْشِ

. ةِ دُبٍّ لى صورَ عَ

هِ  هذِ . وَ لِ نْزِ مَ ةَ الْ ديقَ ما حَ هِ نْظيفِ ناءِ تَ يَواناتِ في أَثْ نَ الْحَ ةٍ مِ موعَ جْ لى مَ زينَةُ عَ مٌ وَ ثَرَ هاشِ 3  عَ

. ثُّ عُ الْ ، وَ بِ شَ لُ الْخَ قَمْ ، وَ لَزونُ الْحَ ، وَ ضِ َرْ ةُ األْ دودَ ، وَ ةُ راشَ فَ الْ ، وَ بُزاقُ ي: الْ يَواناتُ هِ الْحَ
ثَرا  عَ تي  الَّ يَواناتِ  الْحَ نيفِ  تَصْ لى  زينَةَ عَ وَ مٍ  ةِ هاشِ دَ ساعَ لِمُ نيفِ  التَّصْ تاحَ  فْ مِ مُ  دِ تَخْ أَسْ

يْها. لَ عَ

. ضِ َرْ ةُ األْ دودَ

. ةُ راشَ فَ الْ

. ثُّ عُ الْ

. لَزونُ الْحَ

. بِ شَ لُ الْخَ قَمْ

. بُزاقُ الْ

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (1)

24

أْتي: ةَ في ما يَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 4  أَخْ

: يَ ، هِ فافيشُ يْها الْخَ نْتَمي إِلَ تي تَ ةُ الَّ موعَ جْ مَ   الْ

. ماكُ َسْ .                   د  - األْ .           جـ- الطُّيورُ فُ واحِ .            ب- الزَّ يِيّاتُ أ   - الثَّدْ

: وَ أْتي، هُ ا يَ مّ يُّ مِ رِ هْ زَ   النَّباتُ الالّ

. احُ .                    د  - التُّفّ وُ رْ .                 جـ- السَّ نَبُ عِ .             ب- الْ تُقالُ بُرْ أ   - الْ

ةٍ: دَ ةٍ واحِ قَ لْ   نَباتٌ ذو فَ

. ةُ رَ .                 د  - الذُّ سُ دَ عَ .             جـ- الْ صُ مَّ .                 ب- الْحِ أ   - الْفولُ

تي: لِ اآلْ وَ دْ بَ الْجَ سْ تَيْنِ حَ موعَ جْ يَواناتِ إِلى مَ زَ شادي بَعْضَ الْحَ رَ   فَ

: زِ رْ فَ لِيَّةِ الْ مَ ها في عَ مَ دَ تَخْ تي اسْ يواناتِ الَّ ةُ في الْحَ يَّزَ مَ مُ فاتُ الْ الصِّ

. لْدُ .    د  - الْجِ بِيُّ صَ عَ هازُ الْ .               جـ- الْجِ يونُ عُ .              ب- الْ لُ جُ َرْ أ   - األْ

: تِيَةِ يَواناتِ اآلْ د الْحَ عَ إِحْ تِها مَ موعَ جْ طَطُ في مَ قِ كُ الْ تَرِ   تَشْ

. .                د  - الْحيتانُ فادِعُ .           جـ- الضَّ بَطاريقُ .            ب- الْ أ   - التَّماسيحُ

: نْسانِ ِ ةِ في اإلْ ئَ ةُ الرِّ ظيفَ هُ وَ ماكِ لَ َسْ وٌ في األْ ضْ   عُ

. لْدُ .              د  - الْجِ ياشيمُ لْبُ                 جـ- الْخَ قَ .                  ب- الْ يَةُ لْ كُ أ   - الْ

ةُ (1) موعَ جْ مَ ةُ (2)الْ موعَ جْ مَ الْ

الثّعابينُ
يدانُ الدّ

ماكُ َسْ األْ

ئْرانُ فِ الْ

الْكِالبُ

بابُ الذُّ
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نظرة عامة إلى كتاب الطالب

:Elaboration التوّسع
االستقصاء  مهارات  إلثارة  إضافية  بخربات  الطلبة  تزويد 
لدهيم، عن طريق إرشاكهم يف جتارب وأنشطة جديدة تكون 

أشبه بتحدٍّ ُيفيض إىل التوّسع يف املوضوع، أو تعميق فهمه. 

:Explanation الشرح والتفسير
الصور واألشكال  العديد من  العرض، ويضم  أساليب  بالتنّوع يف  يتسم  تقديم حمتوى 

التوضيحية والرسوم البيانية املرتبطة باملوضوع؛ ما يمنح الطلبة فرصًة لبناء املفهوم.  

1

3

4

1 ْرُس ْصنيُفالدَّ التَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

. رٌ نَسْ

. لٌ مَ جَ

. شٍ ةُ قِرْ كَ مَ سَ

مُ  جْ يْثُ حَ نْ حَ ةِ مِ رَ نَباتُ الذُّ تونِ وَ يْ ةُ الزَّ رَ جَ تَلِفُ شَ : تَخْ ثَالً يْنَها، فَمَ تَلِفُ النَّباتاتُ في ما بَ تَخْ وَ
ها... يْرُ غَ راقِ وَ َوْ لُ األْ كْ شَ ، وَ النَّبْتَةِ

في  عِها  ضْ وَ إِلى  لَماءَ  عُ الْ فَعَ  دَ الَّذي  رُ  َمْ األْ  ، ةٌ ثيرَ كَ مِ  عالَ الْ في  يَواناتِ  الْحَ وَ النَّباتاتِ  أَنْواعُ 
هذا  فُها، وَ رُّ عَ تَ تُها وَ لَ دِراسَ هُ لِتَسْ يْنَها؛  بَ تِالفِ في ما  خْ االْ هِ وَ التَّشابُ هِ  جُ أَوْ لى  بِناءً عَ ؛  موعاتٍ جْ مَ

.(Classification) ا نيفً ى تَصْ مّ يُسَ

ةِ. رَ نَباتُ الذُّ

. تونِ يْ ةُ الزَّ رَ جَ شَ

11

طَرِ تَ الْخَ ةٌ تَحْ يَّ رِ فُ بَحْ الحِ ... سَ نْقِراضِ طَرُ االْ خَ

نَ  مِ ةٍ  تَلِفَ خْ مُ أَماكِنَ  في  راضِ  نْقِ االْ طَرِ  تَ خَ تَحْ ةٌ  جودَ وْ مَ فُ  واحِ زَ يَ  هِ ةُ  يَّ رِ بَحْ الْ فُ  الحِ السَّ
في  ةِ.  َخيرَ األْ عامٍ  ئَةِ  مِ الْ في  ةِ  يَّ رِ بَحْ الْ فِ  الحِ السَّ أَفْرادِ  دِ  دَ عَ لى  عَ فاضٌ  انْخِ أَ  طَرَ دَ  قَ فَ ؛  مِ عالَ الْ
راتٍ  شَ عِ عَ لى بِضْ مَ عَ يَوْ ها الْ دُ دَ زيدُ عَ لكِنْ ال يَ ، وَ ةِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ دُ آالفُ السَّ الْماضي كانَتْ توجَ

. ئِلَةِ َسْ نِ األْ ياناتِ عامِ 2015، ثُمَّ أُجيبُ عَ بَيِّنُ بَ تي الَّذي يُ بَيانِيِّ اآلْ مِ الْ سْ نُ في الرَّ عَّ . أَتَمَ طْ قَ فَ

؟ ةِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ ةِ السَّ ِصابَ بِّبٍ إلِ سَ بَرُ مُ 1  ما أَكْ

فِ  الحِ ةِ السَّ لِ إِصابَ وامِ لَ عَ وْ ، حَ بَيانِيِّ مِ الْ سْ بَياناتِ في الرَّ نَ الْ هُ مِ تِنْتاجُ كِنُني اسْ مْ 2   ما الَّذي يُ

؟ ةِ يَّ رِ بَحْ الْ

. راضِ نْقِ طَرِ االْ نْ خَ ةِ مِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ ةِ السَّ مايَ حُ طَرائِقَ لِحِ تَرِ 3  أَقْ

دُ  دَ عَ
فِ  الحِ السَّ

ةِ  يَّ رِ الْبَحْ
. ةِ صابَ الْمُ

. ةِ يَّ رِ فِ البَحْ الحِ ةِ السَّ لُ إِصابَ وامِ عَ
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِ
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شرح محتوى الدرس 
الطلبة  وخصائص  العمرية  الفئة  تراعي  بسيطة  بعبارات  الدرس  حمتوى  ارشح 
عناوين  منها  يتفرع  رئيسة  عناوين  عىل  تشتمل  بحيث  الرشح  ونّظم  النمـائية. 

ثانوية وأحياًنا تندرج عناوين فرعية من العناوين الثانوية وتظهر بألوان خمتلفة.

نظرة عامة إلى كتاب الطالب
1

الصور واألشكال
صور واضحة ومتنّوعة ُتّقق الغرض العلمي.

يشــمل الــدرس عنــارص متنّوعــة، عرضــت بتسلســل بنائــي واضــح؛ مــا ُيســّهل تعّلــم عناصر محتوى الدرس
الطلبــة املفاهيــم واملعــارف واألفــكار الــواردة يف الــدرس.

المفاهيم والمصطلحات
تظهــر مظللــة وبخــط غامــق؛ للرتكيــز عليهــا 

وجــذب انتبــاه الطلبــة إليهــا.

موعاتُ النَّباتاتِ جْ مَ
قالَ تَعالى: ﴿

ةُ 99).                                      ﴾ يَ ، اآلْ َنْعامِ ةُ األْ (سورَ

طَرائِقِ  كيبِها وَ تَرْ ها وَ جومِ حُ كالِها وَ تَلِفُ النَّباتاتُ في أَشْ تَخْ
ى  مّ تُسَ وَ  (Seeds) بُذورِ  بِالْ النَّباتاتِ  ظَمُ  عْ مُ رُ  تَكاثَ تَ ها.  تَكاثُرِ
إِلى  ةَ  يَّ رِ بِذْ الْ النَّباتاتِ  لَماءُ  عُ الْ نَّفَ  صَ وَ  ، ةَ يَّ رِ بِذْ الْ النَّباتاتِ 
 (Non-Flowering plants) ةٍ  يَّ رِ هْ الزَ نَباتاتٍ   : تَيْنِ موعَ جْ مَ

.(Flowering plants) ٍة يَّ رِ هْ نَباتاتٍ زَ وَ

ةُ يَّ رِ هْ زَ النَّباتاتُ الالّ

هِ النَّباتاتِ  يْسَ لِهذِ لَ خاريطَ وَ لَ مَ بُذورَ داخِ نْتِجُ الْ نَباتاتٌ تُ
يْها. لَ ثاالً عَ بِرِ مِ نَوْ دُّ نَباتُ الصَّ عَ يُ ، وَ هارٌ أَزْ

2 ْرُس باتاِتالدَّ َتْصنيُف النَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  النَّباتاتِ  لَماءُ  عُ الْ نَّفَ  صَ
فاتِها. بَ صِ سْ موعاتٍ حَ جْ مَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.(Seeds)  ٌبُذور
ةُ يَّ رِ هْ النَّباتاتُ الزَّ

 .(Flowering plants)

ةُ يَّ رِ هْ زَ النَّباتاتُ الالّ
.(Non-flowering plants)

ةِ قَ لْ فَ النَّباتاتُ ذاتُ الْ
.(Monocot plants)

تَيْنِ قَ لْ فَ النَّباتاتُ ذاتُ الْ
.(Dicot plants)

. رِ بَ نَوْ نَباتُ الصَّ

14

الفكرة الرئيسة
تتضّمــن تلخيــص املفاهيــم واملصطلحات 

واألفــكار واملعــارف التي ســيتعلمها.  
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؟ يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ يَّةُ تَصْ مِّ : ما أَهَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

هِ  هِ التَّشابُ جُ لى أَوْ ؛ بِناءً عَ موعاتٍ جْ يَّةِ في مَ عُ الْكائِناتِ الْحَ ضْ   (.................): وَ
. فاتِ يْنَها في بَعْضِ الصِّ تِالفِ بَ خْ االْ وَ

ها؛  صائِصِ نْ طَريقِ خَ يَّةِ عَ فِ الْكائِناتِ الْحَ رُّ مُ لِتَعَ دَ تَخْ   (.................): أَداةٌ تُسْ
م) أَوْ بـِ (ال). نْها بـِ (نَعَ ةُ عَ جابَ ِ ةٍ، تَكونُ اإلْ رَ باشَ ةٍ مُ ئِلَ جيهِ أَسْ ذلِكَ بِتَوْ وَ

؟ يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ لَماءُ في تَصْ عُ ها الْ بَعَ تي اتَّ سُ الَّ ُسُ 3  ما األْ

ةٍ  سَ دَ ساطَةِ عَ ، أَوْ بِوَ رِ هَ جْ مِ تَ الْ يَّةِ تَحْ ةُ الْكائِناتِ الْحَ دَ شاهَ يْفَ تُفيدُ مُ : كَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

ها؟ نيفِ ةٍ في تَصْ بَّرَ كَ مُ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
هُ  فُ أَصِ ، وَ يَّ دَ الً لَ ضَّ فَ ا مُ باتً ا أَوْ نَ يَوانً تارُ حَ أَخْ
هُ  لَ طُ  تَقِ أَلْ أَوْ  هُ  مُ سُ أَرْ ثُمَّ  ةٍ،  قَصيرَ ةٍ  رَ فِقْ في 
ضُ  رِ أَعْ وَ  ، حِ اللَّوْ لى  عَ ها  قُ أُلْصِ وَ  ، ةً صورَ

. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ ةَ أَمامَ زُ رَ قْ فِ الْ

لَماءِ هودُ الْعُ جُ
موا  هَ أَسْ الَّذينَ  لَماءِ  عُ الْ نِ  عَ ا  ريرً قْ تَ تُبُ  أَكْ

. يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ في تَصْ

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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واِء  ِر ِصنــــاَعِة الدَّ يَِّة َتَطوُّ َأْبَحُث في َأَهمِّ
ْنساِن، َواْلُمْشِكالِت  ِة اإْلِ َوَأَثِرها في ِصحَّ

واِء. النّاتَِجِة َعْن سوِء اْستِْخداِم الدَّ

َمَع التِّْكنولوجيااْلُعلوُم

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. لْوينٍ ، أَقْالمُ تَ صٌّ قَ ، مِ راقٌ   أَوْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

لٍّ  ةً لِكُ لُ بِطاقَ مَ ، ثُمَّ أَعْ نْ بيئَتِيَ تارُ 10 نَباتاتٍ مِ 1  أَخْ

نْها. مِ
: ظُ 2  أُالحِ

؟ -  تَلِفُ بِمَ تَخْ تُها، وَ تَرْ تي اخْ هُ النَّباتاتُ الَّ تَشابَ بِمَ تَ

؟  -  هارٌ هُ أَزْ تُ تَرْ لْ لِلنَّباتِ الَّذي اخْ هَ

سيـمُ -  كِنُني تَقْ مْ لْ يُ هـارٌ فَهَ إِذا كـانَ لِلنَّبـاتِ أَزْ
؟ يْنِ مَ هِ إِلى قِسْ بُذورِ

نَباتٍ -  لِّ  كُ صائِصَ  خَ لُ  جِّ أُسَ وَ  ، الً وَ دْ جَ لُ  مَ أَعْ
. هُ تُ تَرْ اخْ

في  ةِ  تَشابِهَ مُ الْ النَّباتاتِ  بِطاقاتِ  عُ  أَضَ  : نِّفُ أُصَ  3

نَبـاتـاتِ  نِّفُ  ، ثُـمَّ أُصَ ـةٍ موعَ جْ ها في مَ صائِصِ خَ
. رَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ ةِ إِلى مَ دَ ةِ الْواحِ موعَ جْ مَ الْ

 ، ةٍ موعَ جْ لِّ مَ صائِصِ نَباتاتِ كُ يْنَ خَ نُ بَ 4   أُقارِ

4

. بِطاقاتِ لى الْ ظاتِيَ عَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ وَ

 ر أُخْ نَباتاتٍ  في  رُ  أُفَكِّ ر؟  أُخْ لِنَباتاتٍ  ابِقِ  السّ نيفِ  التَّصْ تِمادُ  اعْ كِنُني  مْ يُ لْ  هَ  : عُ قَّ أَتَوَ  5

 . ةٍ موعَ جْ لِّ مَ ها في كُ عُ ضْ كِنُني وَ مْ يُ

. الئِيَ مَ ها زُ دَ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ الْخَ تُها، وَ دْ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ يْنَ الْخَ نُ بَ 6  أُقارِ

باتاتِ نيفُ النَّ تَصْ َنشاٌط
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المهارات
تدي قــدرات  الطلبـــة يف مـجال التفسري، والتحليل، 
ومعاجلة املعلومات؛ لذا، فهي ُتنّمي قدراهتم  عىل التأمل، 
مدى  التعّلم  مفهــوم  لتحقيق  واالستقصاء،  والتفكري، 

احلياة.

العلوم مع
ُتقّدم معلومات بغرض التكامل مع املباحث األخرى 
أو ربط تعّلم الطلبــة مـع جمـــاالت احلياة؛ ليصبح 

تعّلمهم ذا معنى.

نشاط 
الطلبة مهارات  خربات عملية ُتكسب 
ومعـارف متنّوعــة ومنهــا ما هو  عىل 

.)STEAM( املنحى التكاميل

تقويم تكويني
أسئلة للتحّقق من مــدى فهم الطلبة يف أثناء 

سري التعّلم )تقويم تكويني(.

توظيف التكنولوجيا
ُتسهم التكنولوجيا إسهاًما فاعاًل يف تعّلم العلوم، وتساعد عىل 
استكشاف املفاهيم اجلديدة. وُيّفز توافر أدوات التكنولوجيا 

التأمل والتحليل والتفكري لدى الطلبة. 

نظرة عامة إلى كتاب الطالب
1

ةُ يَّ رِ هْ النَّباتاتُ الزَّ

لُ إِلى ثِمارٍ  وَّ تَحَ هارٌ تَ ها أَزْ نَباتاتٌ لَ
يْها  لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ . وَ بُذورُ لِها الْ في داخِ

. زِ رَ كَ الْ احِ وَ نَباتاتُ التُّفّ

يَ  هِ وَ  (Monocot plants) ةِ  قَ لْ فَ الْ النَّباتاتِ ذاتِ   : تَيْنِ موعَ جْ مَ إِلى  ةُ  يَّ رِ هْ الزَّ النَّباتاتُ  نَّفُ  تُصَ
تَيْنِ  قَ لْ فَ النَّباتاتِ ذاتِ الْ ةِ، وَ رَ الذُّ حِ وَ مْ قَ ثْلِ نَباتِ الْ ةٍ مِ دَ ةٍ واحِ قَ لْ نْ فَ ها مِ نُ بُذورُ وَّ تَكَ تي تَ النَّباتاتُ الَّ
سِ  دَ عَ الْ وَ صِ  مَّ الْحِ نَباتِ  ثْلِ  مِ تَيْنِ  قَ لْ فَ نْ  مِ ها  بُذورُ نُ  وَّ تَكَ تَ تي  الَّ النَّباتاتُ  يَ  هِ وَ  (Dicot plants)

. الْفولِ وَ

. احٍ فّ ةُ تُ رَ جَ شَ

ةِ. رَ بُذورُ نَباتِ الذُّ . بُذورُ نَباتِ الْفولِ

؟ ةُ يَّ رِ هْ نَّفُ فيها النَّباتاتُ الزَّ تي تُصَ موعاتُ الَّ جْ مَ : ما الْ قَّقُ  أَتَحَ

15
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نظرة عامة إلى كتاب األنشطة والتمارين
1

بِنيـة كتاب األنشطة 
والتمارين

ُيّصــص كتــاب األنشــطة والتامريــن لتســجيل املالحظــات ونتائــج األنشــطة والتامريــن 
ــاب  ــن كت ــدروس. ويتضّم ــس يف ال ــكل رئي ــه بش ــا يتعلمون ــة، وم ــا الطلب ــي ُينّفذه الت
األنشــطة والتامريــن توجيهــات للطلبــة بشــأن مــا جيــب القيــام بــه. ويســهم يف تقديــم 

ــم الطلبــة وأدائهــم. تغذيــة راجعــة مكتوبــة حــول تعّل

أوراق عمل خاصة باألنشطة الموجودة في 
كتاب الطالب.

النشاط،  إلجراء  الالزمة  واألدوات  املواد  العمل  أوراق  تتضّمن 
إجراءات  أثناء  يف  اتباعها  الواجب  والسالمة  األمن  وإرشادات 
خمصصة  أماكن  وجود  مع  العمل  إجراءات  فيها  وتوّضح  التنفيذ. 
وتتضّمن  الطلبة.  إليها  توّصل  التي  والنتائج  املالحظات  لتدوين 
التي  اإلجراءات  لبعض  توضيحية  صوًرا  العمل  أوراق  بعض 

توِجب ذلك.

5

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
. دامِ أَقْالمِ التَّلْوينِ تِخْ نْدَ اسْ رُ عِ ذَ أَحْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
لى  يَوانٍ عَ لِّ حَ ةَ لِكُ يَّزَ مَ مُ فاتِ الْ تُبُ الصِّ 1 أَكْ

. وّ قَ مُ تونِ الْ رْ كَ         الْ
تازُ مْ ةٍ يَ فَ نْ صِ االً عَ ؤَ تُبُ سُ : أَكْ رُ الْبَياناتِ 2 أُفَسِّ

يْثُ تَكونُ  ةِ بِحَ سَ مْ يَواناتِ الْخَ دُ الْحَ         بِها أَحَ
م) أَوْ بـِ (ال). ةُ بـِـ (نَعَ جابَ ِ         اإلْ

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

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

؟ يَةُ تَبَقِّ مُ يَواناتُ الْ ما الْحَ ؟ وَ تُبْعِدَ يَوانُ الَّذي اسْ : ما الْحَ تَنْتِجُ 3 أَسْ
...........................................................................................................................................................  

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

ةٍ. رَّ لِّ مَ يَوانٍ في كُ تِبْعادِ حَ اسْ ةٍ، وَ ديدَ ئِلَةٍ جَ جيهِ أَسْ ةَ 2 بِتَوْ طْوَ رُ الْخُ رِّ 4 أُكَ
...........................................................................................................................................................  

 . طْلوبِ مَ يَوانِ الْ مَ الْحَ تَنْتِجُ اسْ 5 أَسْ  

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

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

يَوانِ  الْحَ مَ  اسْ فُ  رِ أَعْ وَ  ، طَّطٍ خَ مُ في  جاباتِ  ِ اإلْ وَ ةَ  ئِلَ َسْ األْ عُ  أَضَ ا:  نَموذَجً مُ  مِّ أُصَ  6

. الئِيَ مَ لى زُ ضُ النَّموذَجَ عَ رِ أَعْ ، وَ زِ اللُّغْ

 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

 . يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ طُواتِ تَصْ جُ خُ ذِ :  أُنَمْ فُ دَ .الْهَ يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ طُواتِ تَصْ فُ خُ رَّ : أَتَعَ فُ دَ الْهَ

: التَّْصنیُفاْلَحیَواُن اللُّْغُز 1 الدَّْرُس  َنشاٌط

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

ةٍ تَلِفَ خْ يَواناتٍ مُ ةِ حَ سَ مْ رٌ لِخَ وَ صُ

 وًّ قَ تونٌ مُ رْ طيطٍكَ أَقْالمُ تَخْ

4 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

فُ شِ كْ تَ أَسْ
تَْصنیُف اْألَْزراِر

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ  إِرْ
. يَ رارِ في فَمِ َزْ دَ األْ عَ أَحَ رُ أَنْ أَضَ ذَ أَحْ

   : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
مِ . 1 جْ نِ أَوِ الْحَ ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ ظُ األْ أُالحِ

نِ  ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ عُ األْ أَضَ ، وَ عِ أَوِ النَّوْ
. موعاتٍ جْ في مَ

موعاتٍ . 2 جْ ها في مَ عُ ، ثُمَّ أَضَ مُ جْ يْثُ الحَ نْ حَ نِ مِ ةِ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارِ الْ َزْ يْنَ األْ نُ بَ أُقارِ
ها. جومِ بَ حُ سْ رَ حَ غَ أَصْ

موعاتٍ . 3 جْ ها في مَ عُ ، ثُمَّ أَضَ عُ يْثُ النَّوْ نْ حَ مِ مِ جْ ةِ بِالْحَ تَشابِهَ مُ رارِ الْ َزْ يْنَ األْ نُ بَ أُقارِ
ها. بَ أَنْواعِ سْ رَ حَ غَ أَصْ

4 .: تَنْتِجُ أَسْ
؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ يَّةُ وَ مِّ ما أَهَ

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

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

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

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

؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ لِيَّةُ وَ مَ ى عَ مّ ماذا تُسَ
...........................................................................................................................................................  

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

 . يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ طُواتِ تَصْ جُ خُ ذِ :  أُنَمْ فُ دَ الْهَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
 . رارِ َزْ نَ األْ ةٌ مِ تَلِفَ خْ مُ ةٌ وَ بيرَ ةٌ كَ موعَ جْ مَ
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التَّْصنیُف Classification َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
. موعاتٍ جْ فاتِها في مَ صِ ها وَ صائِصِ ةِ في خَ تَشابِهَ مُ ياءِ الْ َشْ عُ األْ ضْ : وَ نيفُ التَّصْ

ةً  كَ تَرَ شْ ةً مُ دَ ةً واحِ فَ تارُ صِ ها، ثُمَّ أَخْ نِّفُ أُصَ تي سَ ياءَ الَّ َشْ الً األْ ظُ أَوَّ نِّفُ أُالحِ ما أُصَ نْدَ عِ
رَ  ناصِ عَ الْ عُ  أَضَ وَ لِّها.  كُ ةِ  موعَ جْ مَ الْ رِ  ناصِ عَ يْنَ  بَ يْسَ  لَ وَ  ، ةِ موعَ جْ مَ الْ رِ  ناصِ عَ بَعْضِ  يْنَ  بَ

. ئِيَّةٍ زْ ةٍ جُ ها في مَجموعَ سُ ةُ نَفْ فَ ها الصِّ تي لَ الَّ
ها؟ بَ بُذورِ سْ ةُ حَ يَّ رِ هْ نَّفُ النَّباتاتُ الزَّ يْفَ تُصَ كَ

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
 . ءِ بِالنَّشاطِ بَدْ بْلَ الْ ازاتِ قَ فّ قُ تَدي الْ أَرْ

 : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ها.  نْتِجُ تي تُ ماءَ النَّباتاتِ الَّ نُ أَسْ وِّ أُدَ ، وَ نٍ عُّ بُذورَ بِتَمَ صُ الْ حَّ : أَتَفَ ظُ 1. أُالحِ

 . بُذورِ ةَ الْ لِفَ : أُزيلُ أَغْ بُ رِّ 2. أُجَ
الفِها. ةِ غِ دَ إِزالَ عْ ا بَ يِّدً بُذورَ جَ صُ الْ حَّ : أَتَفَ ظُ 3. أُالحِ

. يْنِ يَ تَساوِ يْنِ مُ مَ بُذورِ إِلى قِسْ لَ الْ لُ فَصْ 4. أُحاوِ
 ، يْنِ مَ قِسْ إِلى  ها  بَذورُ تْ  مَ قُسِ تي  الَّ ةُ  موعَ جْ مَ الْ ما:  ، هُ تَيْنِ موعَ جْ مَ بُذورَ في  الْ عُ  5.أَضَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مْ بُذورُ سَ قْ مْ تُ تي لَ الَّ وَ
؟ تَيْنِ قَ لْ تي لِنَباتاتٍ ذاتِ فَ بُذورُ الَّ ما الْ ؟ وَ ةٍ لْقَ تي لِنَباتاتٍ ذاتِ فَ بُذورُ الَّ : ما الْ تَنْتِجُ 6. أَسْ

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

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

  . نيفِ ةَ التَّصْ هارَ سُ مَ : أُمارِ فُ دَ الْهَ

 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

ازاتٌ فّ قُ ةٌ  نْقوعَ ينٌ بالستيكِيَّةٌبُذورٌ مَ كّ سِ

نظرة عامة إلى كتاب األنشطة والتمارين
1

أســئلة اختبــارات دوليــة أو على 
. نمطها

يتضّمــن كتــاب األنشــطة والتامريــن عــدًدا مــن  
أســئلة االختبــارات الدوليــة أو عــىل نمطهــا، ألهنــا 
ــز عــىل إتقــان العمليــات واســتيعاب املفاهيــم،  ُترّك
والقــدرة عــىل توظيفهــا يف مواقــف حياتيــة واقعيــة، 
ولتشــجيع املعّلــم عــىل بنــاء نــامذج اختبــارات 
ــارة  ــر يف إث ــن أث ــا م ــا هل ــئلة؛ مل ــذه األس ــي ه تاك
ــري  ــل التفك ــِهم يف جع ــد ُيس ــا ق ــة، م ــري الطلب تفك
ــم  ــة يف حياهت ــري للطلب ــط تفك ــي نم ــي املنطق العلم

ــة. اليومي

18  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

َعَمُل النَّماِذِج Models Making َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
يَّنٍ  عَ مُ كيبٍ  تَرْ في  زاءِ  َجْ األْ مِ  فَهْ لى  عَ دُ  تُساعِ تي  الَّ الطَّرائِقِ  نَ  مِ النَّماذِجِ  لُ  مَ عَ دُّ  عَ يُ
يْفَ  رِ كَ وُّ لى تَصَ ني هذا عَ دُ ؛ إِذْ يُساعِ بَرَ رَ أَوْ أَكْ غَ ياءُ أَصْ َشْ رَ األْ ، أَوْ لِتَظْهَ لِيّاتِ مَ عَ مِ الْ فَهْ وَ

. مُ بِالْحاسوبِ مَّ بَعْضُ النَّماذِجِ تُصَ ا. وَ عً ءٍ ما مَ يْ ناتُ شَ وِّ كَ بِطُ مُ تَ رْ تَ
يِّ  الْحَ الْكائِنِ  مَ  جْ حَ يَ  أُراعِ أَنْ  بُ  يَجِ ؛  يٍّ حَ كائِنٍ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لِدَ ا  جً نَموذَ نَعَ  أَصْ يْ  كَ
رَ  تَظْهَ وَ  ، الئِيَ مَ زُ لى  عَ هُ  ضُ رِ أَعَ ما  نْدَ عِ تُهُ  يَ ؤْ رُ لَ  هُ لِتَسْ هِ،  وِّ نُمُ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  كُ في 
ني  دُ تُساعِ تِيَةُ سَ اآلْ ةُ  ئِلَ َسْ األْ  . ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ دَ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  النَّموذَجِ في كُ تَفاصيلُ 

: يِّ ياةِ الْكائِنِ الْحَ ةِ حَ رَ وْ بٍ لِدَ ناسِ جٍ مُ لِ نَموذَ مَ لى عَ عَ
تَها. جَ ذَ تُ نَمْ تَرْ تي اخْ ياةِ الَّ ةِ الْحَ رَ وْ لِ دَ راحِ دَ مَ دَ دُ عَ دِّ 1. أُحَ

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

؟ لَةٍ حَ رْ لِّ مَ يَبْلُغُ قِياسُ أَبْعادِ الْكائِنِ في كُ مْ سَ 2. كَ
...........................................................................................................................................................   

كِنُني أَنْ أُضيفَ  مْ ، فَماذا يُ يِّ قيقِ مِ الْحَ جْ نَ الْحَ بَرُ مِ جَ أَكْ رَ أَنَّ النَّموذَ دْتُ أَنْ أُظْهِ 3. إِذا أَرَ
هِ؟ مِ جْ نْ حَ ةً عَ رَ طِيَ فِكْ ُعْ يَ ألِ إِلى نَموذَجِ

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

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

ا. لُ نَموذَجً مَ أَعْ
. ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ثِ عَ دُّ بُ في التَّحَ غَ يًّا أَرْ تارُ كائِنًا حَ 1. أَخْ

بُ  تُناسِ أَراها  تي  الَّ َدَواتِ  األْ دامِ  تِخْ بِاسْ يِّ  الْحَ الْكائِنِ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لدَ ا  جً نَموذَ لُ  مَ أَعْ  .2
. يِّ وِّ الْكائِنِ الْحَ لَ نُمُ راحِ بَيِّنًا فيهِ مَ ، مُ يَ ةَ نَموذَجِ رَ فِكْ

.ر ُخْ موعاتِ األْ جْ مَ الئِيَ في الْ مَ يَ بِنَماذِجِ زُ نُ نَموذَجِ 3. أُقارِ
. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ يَ أَمامَ زُ نْ نَموذَجِ ثُ عَ دَّ : أَتَحَ لُ 4. أَتَواصَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ

مهارة العلم.
ــة  ــىل ورق ــن ع ــطة والتامري ــاب األنش ــتمل كت يش
عمــل ُتعّمــق فهــم الطلبــة ملهــارات العلــم، 
توظيفهــا  فرصــة  للطلبــة  يتيــح  مــا  ومنهــا 

بوصفهــم علــامء صغــار.

19

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

: بَيْضَ عُ الْ يَواناتِ ال يَضَ هِ الْحَ دُ هذِ  1. أَحَ
. فُ الحِ .                د) السَّ فادِعُ .                جـ) الضَّ .                 ب) الْكِالبُ جاجُ        أ) الدَّ

. عُ لِلْغِذاءِ رَ زْ  2. ........................  نَباتٌ يُ
. طْنُ قُ .             د) الْ سُ جِ .                      جـ) النَّرْ .                  ب) التَّبْغُ زُّ َرُ      أ) األْ

لُ صُ . ماذا يَحْ ةِ تَلِفَ خْ مُ وادِّ الْ مَ نَ الْ دٍ مِ دَ نْ عَ النَّباتاتِ مِ يَواناتِ وَ سامُ الْحَ نُ أَجْ وَّ تَكَ  3.  تَ
؟ النَّباتاتُ يَواناتُ وَ ما تَموتُ الْحَ نْدَ وادِّ عِ مَ هِ الْ            لِهذِ

. النَّباتاتِ يَواناتِ وَ عَ الْحَ تَموتُ مَ أ   ) 
. يِّ وِّ غِالفِ الْجَ رُ إِلى الْ تَبَخَّ تَ ب) 

. بيئَةِ تَعودُ ثانِيَةً إِلى الْ جـ) 
. ةٍ تَلِفَ خْ وادَّ مُ يَّرُ إِلى مَ تَغَ تَ د   ) 

: ةٌ غيرَ صٌ صَ ، أُصُ ةٌ بَ رْ ، تُ ، ماءٌ : بُذورٌ تِيَةِ وادِّ اآلْ مَ دامِ الْ تِخْ 2) بِاسْ
. وِّ النَّباتِ يَّةَ الْماءِ في نُمُ مِّ حُ أَهَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        أ   ) أَصِ

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

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

  . وِّ النَّباتِ ءِ في نُمُ وْ أْثيرَ الضَّ حُ تَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        ب) أَصِ
...........................................................................................................................................................  

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

  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ

26. يَّةِ في النِّظامِ الْبيئِيِّ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 3:الْعَالقاتُ بَ دَ حْ الْوَ

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

: طْ يَّةٍ فَقَ تِيَةِ تُشيرُ إِلى كائِناتٍ حَ د اآلْ       1. إِحْ
. جارُ َشْ ، األْ ، الطُّيورُ َنْهارُ .                         ب) األْ َنْهارُ ، األْ ، النّارُ يومُ غُ             أ  ) الْ
. يومُ غُ ، الْ يدانُ ، الدّ جارُ َشْ .              د  ) األْ يدانُ ، الدّ جارُ َشْ ، األْ           جـ) الطُّيورُ

فْعِ يْها لِدَ لَ لُ عَ صُ تي يَحْ ةِ الَّ رُ الطّاقَ دَ صْ . مَ لى التَّلَّةِ وائِيَّةَ إِلى أَعْ هَ تَهُ الْ اجَ رّ دٌ دَ يْ فَعُ زَ دْ       2. يَ
: ةِ اجَ رّ             الدَّ

                   . هُ لَ ناوَ غِذاءُ الَّذي تَ             أ   ) الْ
ا. اها سابِقً تي أَدّ             ب) التَّمارينُ الَّ

يْها.             لَ شي عَ تي يَمْ ضُ الَّ َرْ            جـ ) األْ
ها.  فَعُ دْ تي يَ وائِيَّةُ الَّ هَ ةُ الْ اجَ رّ             د  ) الدَّ

، نَواتِ نَ السَّ ديدِ مِ عَ رورِ الْ دَ مُ ةُ بَعْ بَ تِ التُّرْ رَ فِ . إِذا حُ ةِ بَ ياءِ في التُّرْ َشْ فَنُ بَعْضُ األْ        3. تُدْ
: يَ ما هِ بْقى كَ لِ أَنْ تَ تَمَ حْ مُ نَ الْ تِيَةِ مِ ياءِ اآلْ َشْ أَيُّ األْ           فَ

             . .                    ب) كوبٌ بالستيكِيٌّ ةِ طائِرٍ يْضَ ةُ بَ رَ             أ  ) قِشْ
. تُقالٍ رْ رُ بُ .                          د  ) قِشْ قِيٌّ رَ نٌ وَ حْ           جـ) صَ

عُ قَّ ، فَماذا أَتَوَ راصيرِ ةِ الصَّ ماعَ دادُ جَ تْ أَعْ ناقَصَ . إِذا تَ راصيرِ لى الصَّ فادِعُ عَ  الضَّ ذّ تَغَ تَ  .4      
؟ ةِ نْطَقَ مِ فادِعِ في تِلْكَ الْ دادِ الضَّ َعْ ثَ ألِ دُ             أَنْ يَحْ

. يَ ما هِ بْقى كَ .                          جـ) تَ دادُ زْ .                                 ب) تَ لُّ قِ              أ)  تَ

: يَ لِّالتُ هِ حَ مُ       5. الْ
ها. سِ ها بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ يَّةٌ تَصْ .       ب) كائِناتٌ حَ يِّتَةَ مَ لِّلُ الْكائِناتِ الْ يَّةٌ تُحَ              أ  ) كائِناتٌ حَ

.ر يَواناتٍ أُخْ اُد حَ طَ يَواناتٌ تَصْ .               د  ) حَ لى النَّباتاتِ  عَ ذّ يَواناتٌ تتَغَ           جـ) حَ
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نظرة عامة إلى دليل المعلِّم

 دليل المعلّم
ــاب  ــدة يف كت ــن كل وح ــة ع ــرة عام ــل نظ ــّدم الدلي ُيق
ــدرس  ــرض ال ــا. ويع ــة هل ــدروس املكّون ــب وال الطال

1

وفــق نمــوذج تدريــس مكــون مــن ثــالث مراحــل، ُينّفــذ كل منهــا عــن طريــق عنــارص 
ــن نتاجــات الوحــدة والنتاجــات  ــة نتاجــات تتضّم ــدأ كل وحــدة بمصفوف حمــددة. وتب
ــم  ــرأيس للمفاهي ــط ال ــىل الرتاب ــم ع ــن املعّل ــا؛ لتع ــة هب ــة املرتبط ــابقة والالحق الس
ــا. ــدة وتنفيذه ــم يف الوح ــم والتعلي ــطة التعّل ــم أنش ــىل تصمي ــاعده ع ــكار، ولتس واألف

 مراحل نموذج التدريس

تقديم الدرس أوًل 

تقديم الدرس يشمل ما يأتي: 
تقويم املعرفة السابقة:   

ُيقصــد بــه تنشــيط التعّلــم الســابق للطالــب، الــذي ُيعــدُّ أساًســا ليتعــّرف 
تنظيــم املعلومــات، وطرائــق ترابطهــا. وُيقــّدم الدليــل مقرتحــات عــّدة هلذا 

الربــط، وينتهــج أســاليب متنّوعــة ختتلــف باختــالف موضــوع الــدرس. 
ــدء  ــل الب ــدرس، مث ــة إىل ال ــاه الطلب ــذب انتب ــدف إىل ج ــة هت ــدء بعملي الب  

ــة. ــور جاذب ــرض ص ــع، أو ع ــاط رسي ــذ نش ــدء بتنفي ــة، أو الب بمناقش
التدريس  ثانيًا 

التدريس يشمل ما يأتي:
مناقشة الفكرة الرئيسة  

التوضيح للمعّلم كيفية عرض الفكرة الرئيسة للدرس.
استخدام الصور واألشكال  

ُتنّمــي الصــور واألشــكال الثقافــة البرصيــة، وتوّضــح املفاهيــم الــواردة يف 
الــدرس. ُيبــّن الدليــل للمعّلــم كيفيــة توظيفــه الصــور 

ــا يف  ــادة منه ــة اإلف ــده إىل كيفي ــس، وُيرِش ــة التدري ــكال يف عملي    واألش
ــري. ــىل التفك ــم ع تفيزه

توضيح مفاهيم الدرس  
تنوعــت طرائــق توضيــح املفهــوم بالدليــل، وذلــك بحســب طبيعــة 
ــواردة يف  ــم ال ــح املفاهي ــة لتوضي ــكاًرا مقرتح ــل أف ــّدم الدلي ــوم. وُيق املفه

ــب ــاب الطال كت
املناقشة  

ــدرس،  ــوع ال ــة يف موض ــة الطلب ــات ملناقش ــم مقرتح ــل للمعّل ــّدم الدلي ُيق
ــات  ــه، وُتقــّدم إجاب ــم وطلبت ــد للحــوار بــن املعّل ــي مُتّه مثــل األســئلة الت
مقرتحــة هلــا، متنــح املناقشــة الطلبــة فرصــًة للتعبــري عــن آرائهــم، وُتعّلمهــم 
تنظيــم أفكارهــم، وحســن اإلصغــاء، واحــرتام الــرأي اآلخــر، وتزيــد مــن 

ثقتهــم بأنفســهم.

 تقويم المعرفة السابقة  
ع الطلبة عىل تسمية األشياء التي يتشاهبون فيها،  شجِّ

ثم اكتب إجاباهتم عىل اللوح، ثم اسأهلم:  
ن أجسامنا؟ مِمَّ تتكوَّ  

من اإلجابات الُمحتَملة: - رأس.  - ِرْجالن. - يدان.
- بطن. - عينان.

 البدء بتنفيذ ورقة العمل )1(.

تقديم الدرس أوًل 

  مناقشة الفكرة الرئيسة
بعد قراءة الفكرة الرئيسة مع الطلبة اسأل:

ما أهم اخلصائص التي متيز الكائنات احلية؟ إجابة 
حمتملة: احلركة، التغذية، النمو، التكاثر، االستجابة.

هل تتشابه الكائنات احلية يف صفاهتا؟ إجابة املحتملة: ال.   
استخدام الصور واألشكال  

بدايَة  الواردة   الصور  يف  النظر  إنعام  الطلبة  إىل  اطلب 
الدرس من كتاب الطالب ، ثم اسأل:

ماذا تشاهد يف الصورة؟ إجابة حمتملة: نباتات خمتلفة  

  توضيح مفاهيم الدرس  
اإلْستِجاَبة. Response راجع املفاهيم مع الطلبة واكتبها عىل اللوح، 

صور  من  متنّوعة  بمجموعة  الطلبة  د  َزوِّ معناها،  عن  الطلبة  واسأل 
اطلب  احلية.  للكائنات  العامة  اخلصائص  تظهر  التي  احلية  الكائنات 

إليهم رفع الصورة التي تعربِّ عن مفهوم االستجابة.

مناقشة  
ختتلف أفراد النوع الواحد يف بعض صفاهتا، اسأل:

ْد بعًضا من الصفات التي ختتلف فيها أفراد النوع  حدِّ  
حمتملة:  إجابة  بعضِها.  عن  احليوانات  من  الواحد 

حجمها، ولون أجسامها، وشكل آذاهنا.
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م   استخدام جدول التعلُّ

م الذي أعددته معهم يف  راِجع الطلبة يف جدول التعلُّ

موه عن  تعلَّ ما  الوحدة، وساِعدهم عىل مقارنة  بداية 

اإلنسان وصحته بام كانوا يعرفونه عنهام قبل ذلك، ثم 

مت؟(  ن أيَّ معلومات إضافية يف عمود )ماذا تعلَّ دَوِّ
م.  ضمن جدول التعلُّ

مراجعة الوحدة 

1

نظرة عامة إلى دليل المعلِّم
1

إضاءة للمعّلم  
معلومــة للمعّلــم ُتســِهم يف إعطائــه تفصيــالت حمــددة عــن موضــوع 
مــا. وقــد ُتســِهم اإلضــاءة يف تقديــم إجابــات ألســئلة الطلبــة التــي 

ــا خــارج نطــاق املعلومــة الــواردة يف الكتــاب. تكــون غالًب

أخطاء شائعة  
   قــد يكــون لــدى بعــض الطلبــة بنــاء معــريف غــري صحيــح، يذكــر 

الدليــل هــذه األخطــاء.

تنويع التدريس  
   ُيقــّدم الدليــل أنشــطة أو أســئلة ُتقــّدم املفاهيــم بأكثــر مــن طريقــة. 
ــس    ــة لتدري ــق املقدم ــوع الطرائ ــن تن ــادة م ــم اإلف ــن للمعّل ويمك
ــة،  ــض الطلب ــف بع ــة ضع ــة؛ ملعاجل ــه العالجي ــا يف خطط ــوم م مفه
ــع  ــجم م ــق تنس ــوم بطرائ ــم املفه ــا يف تقدي ــادة منه ــة إىل اإلف إضاف

ــة. ــم املختلف ــة وذكاءاهت ــص الطلب خصائ

القضايا املشرتكة ومفاهيمها العابرة للمواد الدراسية  
ُيبــّن الدليــل للمعّلــم القضايــا املشــرتكة ومفاهيمهــا العابــرة للمــواد 
ــوم يف  ــة كل مفه ــه أمهي ــّن ل ــا، وُيب ــط هب ــوع املرتب ــية واملوض الدراس

ــة لــكل منهــم. ــاء شــخصية متكاملــة متوازن ــة، ويف بن ــاة الطلب حي

منها  متيزها،  عامة  بخصائص  احلية  الكائنات  تشرتك 
األيض وهي تفاعالت كيميائية تدث يف أجسام الكائنات 

وتويل  التالفة  األنسجة  إصالح  خالهلا  من  ويتّم  احلية،  
األيض  ويتضمن  منه،  االستفادة  يمكن  شكل  إىل  الطاقة 

عمليات بناء وهدم، ويؤدي وقف هذه العمليات إىل موت 
الكائن احلي. 

عملية  وهو:  التنفس،  أيًضا:  العاّمة  اخلصائص  ومن 
احلصول عىل الطاقة من املواد الغذائية،باجلمع بن األكسجن 

واجللوكوز؛ مما يؤدي إىل إطالق ثاين أكسيد الكربون، واملاء، 
وجزيئات الطاقة.

إضاءة للمعلم 

أسئلة عالجية   
ما اخلصائص التي تتميز هبا الكائنات احلية؟ إجابة حمتملة: النمو،   

احلركة، التكاثر، اإلحساس.
كيف تستجيب السلحفاة عند تعرضها للخطر؟ إجابة حمتملة: ختفي   

السلحفاة رأسها وأطرافها داخل درعها.
أنشطة إثرائية 

أسود،  وقلاًم  ا،  ورقيًّ وكوًبا  ملونة،  زينة  أوراق  الطلبة  أَْعط 
أخطبوط،  تصميم  إليهم  اطلب  ثّم  بيضاء،  وورقة  والصًقا، 

وكلِّف الطلبة بعرضه أمام زمالئهم يف الصف، ثمَّ اسأل:
أين يعيش األخطبوط؟ إجابة حمتملة: يف املاء.  

تنويُع التدريس

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   
ِ للطلبة أّن للكائنات احلية  * القضايا البيئية )املسؤولية البيئية(: بنِّ

ومن  كالغذاء،  الطبيعة  توفرها  أساسية  وحاجات  متطلبات 
املسؤولية البيئية أن ترص عىل عدم التعدي عىل هذه احلاجات 

عدم  فيجب  بأمان.  العيش  من  لتتمّكن  توفرها  عىل  واملحافظة 
أو  البحار  يف  النفايات  إلقاء  وعدم  حرقها،  أو  األشجار  اقتالع 

األهنار والربك أو يف الغابات وخاصة عند التنزه.

أخطاء شائعة   

ه توجد أنواع خطرة من الرياضة جيب جتنُّبها، أو  أخرب الطلبة أنَّ
ُيمكِن ممارستها وفق أسس سليمة؛ فال جيوز - مثاًل- محل أثقال 

كبرية، أو تريك اجلسم بقوة فجأة. ُيمكِن أيًضا ممارسة الرياضة 
ص، أو بإرشاف ُمعلِّم الرتبية الرياضية. ب ُمتخصِّ بإرشاف ُمدرِّ

استخدام جدول التعلُّم   
راجع الطلبة يف جدول التعّلم الذي أعَدَدْتَه معهم بدايَة الوحدة، 

وساِعْدهم عىل مقارنة ما تعلموه عن الكائنات احلية مع ما كانوا 
أّي معلومات إضافية يف عمود  ْل  البداية، وسجِّ خصائص الكائنات احلية وصفاهتا»ماذا تعلمت؟« يف جدول التعّلم.يعرفون عنها يف 

ماذا نعرف؟
ماذا نريد أن نعرف؟

ماذا تعّلمنا؟

كائنات حية.النباتات واحليوانات 

التي متيز الكائنات ما اخلصائص العامة 
احلية؟

والتكاثر واالستجابة.احلركة، والتغذية، والنمو، خصائص الكائنات احلية: 

والغذاء؛ لكي تعيش.إىل املاء واهلواء تتاج النباتات واحليوانات 

هل تتشابه 
احليوانات يف 

صفاهتا؟

وطرائق تكاثرها.يف نوع حركتها وتغذيتها ختتلف الكائنات احلية 

التقويم ثالثًا 

التقويم يشمل ما يأتي:

استخدام جدول التعّلم.  

إجابات أسئلة مراجعة الدرس.  

إجابات أسئلة الوحدة.  
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التـقـويــم
1

أتحقّق
أســئلة للتحقــق مــن مــدى فهــم الطلبــة 
يف أثنــاء ســري التعّلــم )تقويــم تكويني(.

مراجعة الدرس 
أســئلة متنوعــة مرتبطــة بالفكرة الرئيســة 
للــدرس، واملفاهيــم، واملصطلحــات، 

واملهــارات املتنوعــة.

أتأّمل الصورة
ــورة  ــن الص ــون م ــا تك ــئلة إجاباهت أس

ــل. ــىل التحلي ــة ع ــب الطلب لتدري

 ، نْقارِ مِ جودُ الْ وُ ، وَ مِ سْ طاءُ الْجِ يْثُ غِ نْ حَ الطُّيورِ مِ يِيّاتِ وَ يْنَ الثَّدْ نُ بَ : أُقارِ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

. رِ ةُ التَّكاثُ طَريقَ وَ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

ها. غارَ عى صِ تَرْ ، وَ يشُ سوها الرّ يَواناتٌ يَكْ   (...................): حَ

. ةِ يابِسَ لى الْ ، ثُمَّ تَعيشُ عَ ياتَها في الْماءِ أُ حَ بْدَ يَواناتٌ تَ   (...................): حَ

 ، لُ مَ الْجَ يْها:  إِلَ نْتَمي  تَ تي  الَّ بَةِ  ناسِ مُ الْ موعاتِ  جْ مَ الْ في  تِيَةَ  اآلْ يَّةَ  الْحَ الْكائِناتِ  نِّفُ  أُصَ  3

 ، ساحُ التِّمْ  ، لُ النَّمْ  ، شِ رْ قِ الْ كُ  مَ سَ  ، رُ قْ الصَّ  ، ةُ رَ بَقَ الْ  ، ةُ سوقَ عْ الدَّ  ، رُ نْدَ لَمَ السَّ  ، بابُ الذُّ
. بَطُّ ، الْ رُ َفْعى، النَّسْ األْ

فاتِها  لى صِ ؛ بِناءً عَ رَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ يَواناتِ في مَ نيفُ الْحَ كِنُني تَصْ مْ لْ يُ : هَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

. تِيَ حُ إِجابَ ضِّ ، أُوَ ةِ كَ تَرَ شْ مُ الْ

هُ  مَ سْ جِ طّي  تُغَ وَ  ، بَيْضِ بِالْ رُ  تَكاثَ يَ يًّا  حَ كائِنًا  فيها  نِّفُ  أُصَ تي  الَّ ةُ  موعَ جْ مَ الْ ما   : نِّفُ أُصَ  5

؟ فُ راشِ الْحَ

؟ ةِ الطُّيورِ موعَ جْ نَّفُ في مَ . لِماذا ال يُصَ بَيْضِ رُ بِالْ تَكاثَ يِّيٌّ يَ يٌّ ثَدْ : كائِنٌ حَ كيرُ النّاقِدُ 6  التَّفْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
 ، ةِ الطُّـيورِ ـموعَ جْ ـنْ مَ ـيَوانـًا مِ ـتارُ حَ أَخْ
زَ  رَ حُ فيها أَبْ ضِّ لى لِسانِهِ أُوَ ةً عَ تُبُ قِصَّ أَكْ وَ
ةَ  صَّ قِ ضُ الْ رِ ، ثُمَّ أَعْ يْفَ يَعيشُ كَ هِ وَ صائِصِ خَ

. الئِيَ مَ أَمامَ زُ

ـموعاتِ  جْ ـحُ فيـهِ مَ ضِّ ا أُوَ ـقً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
ـدامِ  تِخْ ها بِاسْ ماءَ تُبُ أَسْ أَكْ ، وَ يَوانـاتِ الْحَ

. سومِ الرُّ رِ وَ وَ الصُّ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم

22

1 ْرُس ْصنيُفالدَّ التَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

. رٌ نَسْ

. لٌ مَ جَ

. شٍ ةُ قِرْ كَ مَ سَ

التقويم في كتاب 

الطالب

ــق  ــم؛ إىل التحق ــل املعل ــن ودلي ــطة والتامري ــب واألنش ــاب الطال ــم يف كت ــدف التقوي هي
ــة يف  ــل الطلب ــة، وإتاحــة فرصــة تأّم ــم التقويــم اإلنجــازات الفردي ــة، وَدْع مــن فهــم الطلب
تعلمهــم، ووضــع أهــداف ألنفســهم. وتوفــري التغذيــة الراجعــة والتحفيــز والتشــجيع هلــم.  
وُيوظَّــف يف التقويــم إســرتاتيجيات تلبــي حاجــات الطلبــة املتنوعــة، وذلــك وفــق مــا يــأيت:

ةُ يَّ رِ هْ النَّباتاتُ الزَّ

لُ إِلى ثِمارٍ  وَّ تَحَ هارٌ تَ ها أَزْ نَباتاتٌ لَ
يْها  لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ . وَ بُذورُ لِها الْ في داخِ

. زِ رَ كَ الْ احِ وَ نَباتاتُ التُّفّ

يَ  هِ وَ  (Monocot plants) ةِ  قَ لْ فَ الْ النَّباتاتِ ذاتِ   : تَيْنِ موعَ جْ مَ إِلى  ةُ  يَّ رِ هْ الزَّ النَّباتاتُ  نَّفُ  تُصَ
تَيْنِ  قَ لْ فَ النَّباتاتِ ذاتِ الْ ةِ، وَ رَ الذُّ حِ وَ مْ قَ ثْلِ نَباتِ الْ ةٍ مِ دَ ةٍ واحِ قَ لْ نْ فَ ها مِ نُ بُذورُ وَّ تَكَ تي تَ النَّباتاتُ الَّ
سِ  دَ عَ الْ وَ صِ  مَّ الْحِ نَباتِ  ثْلِ  مِ تَيْنِ  قَ لْ فَ نْ  مِ ها  بُذورُ نُ  وَّ تَكَ تَ تي  الَّ النَّباتاتُ  يَ  هِ وَ  (Dicot plants)

. الْفولِ وَ

. احٍ فّ ةُ تُ رَ جَ شَ

ةِ. رَ بُذورُ نَباتِ الذُّ . بُذورُ نَباتِ الْفولِ

؟ ةُ يَّ رِ هْ نَّفُ فيها النَّباتاتُ الزَّ تي تُصَ موعاتُ الَّ جْ مَ : ما الْ قَّقُ  أَتَحَ

15
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التـقـويــم
1

مراجعة الوحدة
باملفاهيــم  مرتبطــة  متنّوعــة  أســئلة 
واملصطلحــات واملهــارات واألفــكار 

الوحــدة. يف  الــواردة  العلميــة 

تقويم األداء
تقييــم أداء الطلبــة يف أثنــاء تأديــة مهامت 

عمليــة، أو تصميــم منتجــات خمتلفة.

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

ها. سامَ طّي أَجْ غَ ريشٍ يُ نْقارٍ وَ يَّزُ بِمِ تَمَ يَواناتٌ تَ  (...............): حَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مُ بُذورُ سَ قْ  (...............): نَباتاتٌ ال تُ

يْنَها. هِ بَ هِ التَّشابُ جُ لى أَوْ ؛ بِناءً عَ موعاتٍ جْ يَّةِ في مَ عُ الْكائِناتِ الْحَ ضْ  (...............): وَ

. ضي حياتَها في الْماءِ تي تَقْ يَواناتِ الَّ نَ الْحَ  (...............): مِ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

بَةٌ  عْ بانْدا، لُ ، دُبُّ الْ طْبِيُّ قُ بُّ الْ ، الدُّ بُنِّيُّ بُّ الْ : الدُّ تِيَةِ يَواناتِ اآلْ نيفٍ لِلْحَ تاحَ تَصْ فْ ئُ مِ 2  أُنْشِ

. ةِ دُبٍّ لى صورَ عَ

هِ  هذِ . وَ لِ نْزِ مَ ةَ الْ ديقَ ما حَ هِ نْظيفِ ناءِ تَ يَواناتِ في أَثْ نَ الْحَ ةٍ مِ موعَ جْ لى مَ زينَةُ عَ مٌ وَ ثَرَ هاشِ 3  عَ

. ثُّ عُ الْ ، وَ بِ شَ لُ الْخَ قَمْ ، وَ لَزونُ الْحَ ، وَ ضِ َرْ ةُ األْ دودَ ، وَ ةُ راشَ فَ الْ ، وَ بُزاقُ ي: الْ يَواناتُ هِ الْحَ
ثَرا  عَ تي  الَّ يَواناتِ  الْحَ نيفِ  تَصْ لى  زينَةَ عَ وَ مٍ  ةِ هاشِ دَ ساعَ لِمُ نيفِ  التَّصْ تاحَ  فْ مِ مُ  دِ تَخْ أَسْ

يْها. لَ عَ

. ضِ َرْ ةُ األْ دودَ

. ةُ راشَ فَ الْ

. ثُّ عُ الْ

. لَزونُ الْحَ

. بِ شَ لُ الْخَ قَمْ

. بُزاقُ الْ

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (1)

24
ُر أَْلبوِمَي اْلُمَصوَّ

. بيئَةِ نَ الْ موعاتِ النَّباتاتِ مِ جْ ا لِبَعْضِ مَ رً وَ ع صُ مْ 1  أَجَ

. هِ النَّباتاتِ ماءِ هذِ ةً بِأَسْ تُبُ قائِمَ 2  أَكْ

. موعاتٍ جْ ها في مَ عُ أَضَ ها، وَ يِّزُ تي تُمَ ها الَّ صائِصِ بَ خَ سْ نِّفُ النَّباتاتِ حَ 3  أُصَ

لُ  جِّ أَسَ وَ  ، ةِ قائِمَ الْ في  توبِ  كْ مَ الْ النَّباتِ  ةَ  صورَ قُ  أُلْصِ وَ  ، نَةَ لَوَّ مُ الْ بِطاقاتِ  الْ مُ  دِ تَخْ أَسْ  4

. ةِ بِهِ ةِ الْخاصَّ ورَ لَ الصّ فَ لِّ نَباتٍ أَسْ نْ كُ تُها عَ لَّمْ عَ تي تَ لوماتِ الَّ عْ مَ الْ

ما. يْنَهُ تِالفِ بَ خْ االْ بَهِ وَ هَ الشَّ جُ رُ أَوْ كُ ، ثُمَّ أَذْ بومِ ُلْ نْ األْ يْنِ مِ باتَ تارُ نَ : أَخْ لِّلُ النَّتائِجَ 5  أُحَ

. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ لى زُ ضُ النَّتائِجَ عَ رِ 6  أَعْ

تَْقویُم اْألَداِء

2626
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التـقـويــم
1

التقويم في كتاب 
األنشطة والتمارين 

يشمل التقويم يف كتاب التامرين ما يأيت: 

27

10

12

14

18

20

22

24

25

. يَّةِ في النِّظامِ الْبيئِيِّ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 3:الْعَالقاتُ بَ دَ حْ الْوَ

ةٌ رَ جَ شَ

فورٍ صْ لُ عُ نْزِ مَ

لٌ نْزِ مَ

خورٌ صُ

راواتٌ ضْ خَ

سُ مْ الشَّ

صافيرُ عَ

ياجٌ سِ

نْجابٌ سِ

. غِذاءِ نْعِ الْ سِ لِصُ مْ ةَ الشَّ مُ طاقَ دِ تَخْ ، يَسْ الهُ لِ أَعْ كْ نَ الشَّ َقَلِّ مِ لى األْ ا عَ دً دُ كائِنًا واحِ دِّ    أ   ) أُحَ

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

. نْسانِ ِ نْ قِبَلِ اإلْ نِعَ مِ ، صُ الهُ لِ أَعْ كْ نَ الشَّ َقَلِّ مِ لى األْ يٍّ عَ يْرَ حَ يْئًا غَ دُ شَ دِّ          ب) أُحَ
...........................................................................................................................................................  

لى  عَ ا  تِمادً اعْ  . يَّةٍ حَ يْرَ  غَ ياءَ  أَشْ وَ يَّةِ  الْحَ الْكائِناتِ  نَ  مِ ةً  موعَ جْ مَ ناهُ  أَدْ لُ  كْ الشَّ ثِّلُ  مَ يُ  (2
: ليهِ تي تَ ةِ الَّ ئِلَ َسْ نِ األْ لِ  أُجيبُ عَ كْ الشَّ

: رَ بِأَنَّهُ يٍّ آخَ لى كائِنٍ حَ  عَ ذّ تَغَ يٌّ يَ نَّفُ كائِنٌ حَ     6. يُصَ
. ةٌ .                    د) فَريسَ نْتِجٌ .                 جـ) مُ سٌ تَرِ فْ .                 ب) مُ لِّلٌ حَ           أ) مُ

: هِ سِ نْ نَفْ دافِعُ عَ يٍّ يُ لى كائِنٍ حَ ثاالً عَ دُّ مِ تِيَةِ تُعَ د اآلْ     7. إِحْ
ا. أْرً قُبُ فَ رْ ةٌ تَ .                                 ب) بومَ ةٍ ةَ فَريسَ مُّ رائِحَ          أ  ) ذِئْبٌ يَشُ

. ةً ريهَ ةً كَ رُ رائِحَ دِ بانٌ يُصْ .                          د  ) ظَرْ ةٍ نَ لَوَّ ةٍ مُ رَ هْ لى زَ طُّ عَ ةٌ تَحُ لَ        جـ) نَحْ
تي تَعيشُ في    النِ الَّ غِزْ نَ الْ ديدَ مِ عَ إِنَّ الْ ةٍ ما، فَ نْطَقَ غِذاءِ في مِ لُّ مَصادِرُ الْ قِ ما تَ نْدَ    8. عِ

: ةِ نْطَقَ مِ هِ الْ هذِ
 . باتٍ لُ في سُ خُ ر.      ب) تَدْ ةٍ أُخْ نْطَقَ لُ إِلى مِ نْتَقِ          أ  ) تَ

. رُ تَكاثَ نَها.      د   ) تَ وْ يِّرُ لَ غَ        جـ) تُ

19

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

: بَيْضَ عُ الْ يَواناتِ ال يَضَ هِ الْحَ دُ هذِ  1. أَحَ
. فُ الحِ .                د) السَّ فادِعُ .                جـ) الضَّ .                 ب) الْكِالبُ جاجُ        أ) الدَّ

. عُ لِلْغِذاءِ رَ زْ  2. ........................  نَباتٌ يُ
. طْنُ قُ .             د) الْ سُ جِ .                      جـ) النَّرْ .                  ب) التَّبْغُ زُّ َرُ      أ) األْ

لُ صُ . ماذا يَحْ ةِ تَلِفَ خْ مُ وادِّ الْ مَ نَ الْ دٍ مِ دَ نْ عَ النَّباتاتِ مِ يَواناتِ وَ سامُ الْحَ نُ أَجْ وَّ تَكَ  3.  تَ
؟ النَّباتاتُ يَواناتُ وَ ما تَموتُ الْحَ نْدَ وادِّ عِ مَ هِ الْ            لِهذِ

. النَّباتاتِ يَواناتِ وَ عَ الْحَ تَموتُ مَ أ   ) 
. يِّ وِّ غِالفِ الْجَ رُ إِلى الْ تَبَخَّ تَ ب) 

. بيئَةِ تَعودُ ثانِيَةً إِلى الْ جـ) 
. ةٍ تَلِفَ خْ وادَّ مُ يَّرُ إِلى مَ تَغَ تَ د   ) 

: ةٌ غيرَ صٌ صَ ، أُصُ ةٌ بَ رْ ، تُ ، ماءٌ : بُذورٌ تِيَةِ وادِّ اآلْ مَ دامِ الْ تِخْ 2) بِاسْ
. وِّ النَّباتِ يَّةَ الْماءِ في نُمُ مِّ حُ أَهَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        أ   ) أَصِ

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

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

  . وِّ النَّباتِ ءِ في نُمُ وْ أْثيرَ الضَّ حُ تَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        ب) أَصِ
...........................................................................................................................................................  

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

  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ

أسئلة الختبارات الدولية
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 تقويم املعرفة السابقة

قبل عرض حمتوى الوحدة، تعاوْن مع الطلبة إلعداد 

احلية  الكائنات  »خصائص  بعنوان  التعّلم  جدول 

عىل  ثبته   ثم  ا،  كرتونًّ لوًحا  مستخدما  وصفاهتا« 

احلائط. ثم اسأل:  

ما الكائنات احلية واألشياء غري احلية املوجودة يف   

درج،  حمتملة:  إجابة  مدرستك.  وساحة  صفك، 

حجر، عشب، سبورة.

حية؟  كائنات  والنباتات 
احليوانات  تعد  ملاذا   

اإلجابة املحتملة: ألهنا تشرتك يف خصائص رئيسة 

متيزها عن غريها من الكائنات،كالنمو والتكاثر.

التـقـويــم
1

  تقويم المعرفة السابقة 

إستراتيجيات التقويم:

التقويم المعتمد على األداء
املواقف التقويمية التابعة لإلسرتاتيجية:

التقديم: عرض منظم خمطط يقوم به الطالب.  
العرض التوضيحي: عرض شفوي أو عميل يقوم به الطالب.  

األداء العميل: أداء الطالب مهاّمت حمددة بصورة عملية.  
احلديث: تّدث الطالب عن موضوع معن خالل مدة حمددة.  

املعرض: عرض الطالب إنتاجه الفكري والعميل.  
املحاكاة/ لعب األدوار: تنفيذ الطالب حواًرا بكل ما يرافقه من حركات.  

املناقشة/ املناظرة: لقاء بن فريقن من الطلبة يناقشون فيه قضية ما،   
بحيث يتبنى كل فريق وجهة نظر خمتلفة.

الورقة والقلم
املواقف التقويمية التابعة لإلسرتاتيجية:

االختبار: طريقة منظمة لتحديد مستوى تصيل الطالب معلومات   
ومهارات يف مادة دراسية تعّلمها قباًل.

التواصل
املواقف التقويمية التابعة لإلسرتاتيجية:

املؤمتر: لقاء خمطط ُيعقد بن املعّلم والطالب.  
املقابلة: لقاء بن املعّلم والطالب.  

األسئلة واإلجابات: أسئلة مبارشة من املعّلم إىل الطالب.  

المالحظة
املواقف التقويمية التابعة لإلسرتاتيجية:

املالحظة املنظمة: مالحظة ُيخّطط هلا من قبل، وُيحّدد فيها ظروف   
مضبوطة، مثل: الزمان، واملكان، واملعايري اخلاصة بكل منهام. 

مراجعة الذات
املواقف التقويمية التابعة لإلسرتاتيجية:

يوميات الطالب: كتابة الطالب ما قرأه، أو شاهده، أو سمعه.  
ملّف الطالب: ملف يضم أفضل أعامل الطالب.  

تقويم الذات: قدرة الطالب عىل تقييم أدائه، واحلكم عليه.  

أدوات التقويم:
قائمة الرصد  

سلم التقدير العددي  
سلم التقدير اللفظي  

سجل وصف سري التعّلم  
السجل القصيص  

التقويم في دليل 
المعلّم 
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مهارات القرن الحادي والعشرين 
يشهد العامل توالت وتغريات هائلة، ما يتطلب مستويات متقّدمة من األداء 
واملهارة، والتحّول من ثقافة املستوى األدنى إىل ثقافة اجلودة واإلتقان، ومن 
القرن  مهاراِت  الطالب  إكساب  يعد  اإلنتاج.  ثقافة  إىل  االستهالك  ثقافة 

احلادي والعرشين ركيزة أساسية لتحقيق مفهوم التعّلم مدى احلياة.
التعّلم الذايت  

التفكري االبتكاري  
التفكري والعمل التعاوين  

التفكري الناقد  
التواصل  

املعرفة املعلوماتية والتكنولوجية  
املرونة  
القيادة  
املبادرة  

اإلنتاجية  

مهارات العلم 
العمليات التي يقوم هبا الطلبة يف أثناء  التوّصل إىل النتائج واحلكم والتحّقق 
العلمية  االهتاممات  إثارة  يف  املهارات  هذه  ممارسة  وُتسِهم  صدقها،  من 

للطلبة؛ ما يدفعهم إىل مزيد من البحث واالكتشاف، مثل:
األرقام واحلسابات  
استخدام املتغرّيات  

االستنتاج  
التجريب  

تفسري البيانات  
التواصل  

التوّقع  
توجيه األسئلة  

القياس  
املالحظة  

المهارات
1

المهارات 
يشتمل كتاب الطالب عىل مهارات متنّوعة:
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المهارات
1

مهارات القراءة
القراءة عملية عقلية يامرس فيها الفرد عّدة مهارات. وهتدف مهارات القراءة 
وتوظيف  العلمية  املفردات  وحصيلة  املعرفية  البنى  تنمية  إىل  عام  بوجه 
الذكاءات املتعددة، وتعزيز اجلوانب الوجدانية والثقة بالنفس والقدرة عىل 

التواصل الفاعل، وتنمية التفكري العلمي واإلبداعي، مثل:
االستنتاج  

التسلسل والتتابع  
التصنيف  
التلخيص  

التوّقع  
احلقيقة والرأي  

السبب والنتيجة  
الفكرة الرئيسة والتفاصيل.  

املشكلة واحلل  
املقارنة  

المهارات العلمية والهندسية   
بدقة  وأفكاره  أعامله  عرض  عىل  الطالب  قدرات  املهارات  هذه  تنّمي 
وأشكال  بطرائق  وعرضها  صدقها،  عىل  والربهنة  وتربيرها  وموضوعية، 
خمتلفة، وتبادهلا مع اآلخرين، واحرتام الرأي اآلخر. وتؤّكد هذه املهارات 
ومع  املختلفة،  الدراسية  املواد  بن  فيه  املرغوب  الرتابط  إحداث  أمهية 

متطلبات التفكري الناقد واإلبداعي، مثل: 
استخدام الرياضيات  

االعتامد عىل احلجة والدليل العلمي  
بناء التفسريات العلمية وتصميم احللول اهلندسية  

تليل البيانات وتفسريها.  
التخطيط وإجراء االستقصاءات  

تطوير النامذج واستخدامها  
احلصول عىل املعلومات وتقييمها وإيصاهلا  

توجيه األسئلة وتديد املشكالت  

السبب والنتيجة Cause and effect بعد االنتهاء 
د الطلبة بامُلخطَّط  من دراسة موضوعات الوحدة، زوِّ
ثم ساِعدهم عىل  القراءة،  بمهارة  التنظيمي اخلاص 
التحدث بأمثلة من حمتوى الوحدة كام يف املثال اآليت:  

النتيجةالسبب

غسل اليدين 
باملاء والصابون 

قبل تناول الطعام 
وبعده.

التقليل من

اإلصابة

باألمراض.

مهارة القراءة 
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:Collaborative Learning التعّلم التعاوين
ــاعدة  ــات ملس ــن جمموع ــة ضم ــل الطلب عم
ــدف  ــا هل ــم؛ تقيًق ــا يف التعّل ــم بعًض بعضه
مشــرتك أو واجــب مــا؛ عــىل أن يبــدي 
كل طالــب مســؤولية يف التعّلــم، ويتــوىل 

العديــد مــن األدوار داخــل املجموعــة.

:critical thinking التفكري الناقد
ــة  ــىل صح ــم ع ــيل للحك ــي عم ــاط ذهن نش
ــل  ــق تلي ــن طريـــ ــاد؛ عـ رأي أو اعتقــ
هبــدف  واختبارهــا  وفرزهــا  املعلومــات 
ــكار  ــة واألف ــكار اإلجيابي ــن األف ــز ب التميي

الســلبية.

:Problem Solving حل املشكالت
تقديــم قضايــا  تقــوم عــىل  إســرتاتيجية 
ثــم  للطلبــة،  ومســائل حقيقيــة واقعيــة 
ومعاجلتهــا  متحيصهــا  إليهــم  الطلــب 

منّظــم. بأســلوب 

:Traffic Light |Cups أكواب إشارة املرور
ُيســتخدم هذا األســـلوب للتدريس 
واملتابعة باســتخدام أكــواب متعددة 
ــر(،  ــر، أخ ــر، أصف ــوان )أمح األل
ــم يف  ــارة للمعّل ــك إش ــف ذل بوص

حــال احتــاج الطلبــة إىل املســاعدة. ُيشــري اللــون األخــر إىل عــدم 
ــة إىل املســاعدة، وُيشــري اللــون األصفــر إىل حاجتهــم  حاجــة الطلب
إليهــا، أو إىل وجــود ســؤال يريــدون طرحــه عــىل املعّلــم مــن دون 
أن يمنعهــم ذلــك مــن االســتمرار يف أداء املهــام املنوطــة هبــم. أمــا 
ــاعدة،  ــديدة إىل املس ــة الش ــة الطلب ــري إىل حاج ــر فُيش ــون األمح الل

وعــدم قدرهتــم عــىل إمتــام مهامهــم.

:Think- Pair- Share فّكر، انتق زمياًل، شارك
ــة،  ــكار الطلب ــرض أف ــتخدم لع ــلوب ُيس أس
ــة،  ــىل الطلب ــؤااًل ع ــم س ــرح املعّل ــه يط وفي
ــري يف  ــكايف للتفك ــت ال ــم الوق ــم يمنحه ث
ــم  ــة، ث ــم يف ورق ــة أفكاره ــة وكتاب اإلجاب
يطلــب إىل كل طالبــن مشــاركة بعضهــام 

ــات. ــراد املجموع ــىل أف ــا ع ــم عرضه ــكار، ث ــا يف األف بعًض

:Round Table الطاولة املستديرة
يمتــاز هــذا األســلوب برسعــة جتميــع أفــكار 
الطلبــة؛ إذ يكتــب املعّلــم أو أحــد أفــراد 
ــة،  ــة فارغ ــىل ورق ــؤااًل يف أع ــة س املجموع
ثــم ُيمــّرر أفــراد املجموعــة الورقــة عــىل 

ــهاًما  ــل إس ــدة ُتمّث ــرة جدي ــب فق ــف كل طال ــث يضي ــة، بحي الطاول
يف إجابــة الســؤال، ويســتمر ذلــك حتــى يطلــب املعّلــم إهنــاء ذلــك. 
بعدئــٍذ، ُينّظــم أفــراد املجموعــة مناقشــة لإلجابــات، ثــم تعــرض كل 

ــات. ــة املجموع ــىل بقي ــا ع ــة نتائجه جمموع

 دراسة احلالة:
ــارة  ــىل إث ــرتاتيجية ع ــذه اإلس ــد ه تعتم
موضــوع أو مفهــوم مــا للنقــاش، ثــم 
ــع  ــىل مج ــات ع ــة يف جمموع ــل الطلب يعم
ــول  ــا للوص ــا، وتليله ــات وتنظيمه البيان
أو تديــد  إيضــاٍح كاٍف للموضــوع  إىل 

ــا. ــبة هل ــول مناس ــرتاح حل ــكلة واق ــاد املش أبع

:Exit Ticket بطاقة اخلروج 
ُيمّثــل هــذا األســلوب مهمــة قصــرية ُينّفذها 
ــف،  ــن الص ــم م ــروج املعّل ــل خ ــة قب الطلب
ــددة  ــرية حم ــئلة قص ــن أس ــون ع ــا جييب وفيه

ــرأ  ــات ليق ــم البطاق ــع املعّل ــم جيم ــرية، ث ــة صغ ــة يف بطاق مكتوب
اإلجابــات، ثــم ُيعّلــق يف احلصــة التاليــة عــىل إجابــات الطلبــة التــي 

ــة. ــة الالحق ــا يف احلص ــتند إليه ــة يس ــة راجع ــل تغذي ُتمّث

إستراتيجيات التدريس وأساليب داعمة في التعلّم
1

إستراتيجيات التدريس وأساليب 

داعمة في التعلُّم 

يعتمد اختــيار إسرتاتيجيــة التدريس أو األسلوب الداعم عىل عّدة 
عوامــل، منهـــا: النتاجات، وخصائص الطلبــة النامئية واملعرفية، 

واإلمكانات املتاحة، والزمن املتاح.
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:Fold and Pass اثِن ومّرر
أفــراد  أو  الطلبــة  فيــه  جييــب  أســلوب 
ثــّم  ورقــة،  يف  ســؤال  عــن  املجموعــات 
مُتــّرر الورقــة عــىل طلبــة الصــف بعــد ثنيهــا، 
وتســتمر العمليــة حتــى ُيصــدر املعّلــم للطلبة 

إشــارة بالتوّقــف، ثــم يقــرأ أحــد افــراد املجموعــة مــا ُكتــب يف الورقــة 
ــات  ــم مجــع معلومــات عــن إجاب ــاح للمعّل بصــوت عــال. وهبــذا ُيت
ــة  ــم التغذي ــرب، وتقدي ــة أك ــاركة بحري ــة املش ــاح للطلب ــة، وُيت الطلب

ــم. ــات غريه ــرؤون إجاب ــا يق ــن عندم ــم اآلخري ــة، وتقوي الراجع

:I Used to Think, But Now I know( كنت أعتقد، واآلن أعرف
أســلوب يقارن فيــه الطلبــة )لفًظــا، أو كتابًة( 
أفكارهــم يف بدايــة الــدرس بــام وصلــت إليه 
عنــد هنايتــه، ومــن املمكــن اســتخدامه تقوياًم 
ــدى  ــىل م ــالع ع ــم االط ــح للمعّل ــا يتي ذاتيًّ
تســن التعّلــم لــدى الطلبــة، وتصحيــح 

املفاهيــم البديلــة لدهيــم، وختطيــط الــدرس التــايل، وتصميــم 
ــل. ــورة أفض ــم بص ــب تعلمه ــدة تناس ــربات جدي خ

:)What I already Know/ What I Want to Learn  / What I Learned( جدول التعلّم  
يعتمد عىل حماور أساسية ثالثة وهي: 

مــاذا نعــرف؟ وهــي ُخطــوة مهمــة لفهــم   
ــم  ــد وإنجــاز املهــامت، فاملتعّل املوضــوع اجلدي
ــتثامرها  ــن اس ــن م ــي يتمّك ــه ك د إمكانات ــدِّ ي

ــه. ــن وج ــىل أحس ع

مــاذا نريــد أن نتعّلــم؟ وهــي مرحلــة تديــد املهمــة املتوّقــع   
التــي جيــب حلهــا. إنجازهــا أو املشــكلة 

ــن  ــة م ــه الطلب ــا تعّلم ــم م ــة تقوي ــي مرحل ــا؟ وه ــاذا تعّلمن م  
معــارف ومهــام وأنشــطة.

:Frayer Method طريقة فراير
يتطلــب هــذا األســلوب إكــامل 
ضمــن  أو  )فــرادى،  الطلبــة 
التصويــري  املنظــم  جمموعــات( 

: يت آل ا

الطالقة اللفظية:
ــي  ــز عمليت ــلوب لتعزي ــذا األس ــتخدم ه ُيس
أفــراد  يتبــادل  وفيــه  والتأّمــل،  املناقشــة 
املجموعــة األدوار بالتحــدث عــن املوضــوع 
املطــروح، واالســتامع لبعضهــم بعًضــا مــّدة 

ــت.   ــن الوق ــددة م حم

 التعلّم بالتعاقد:
تعتمــد هــذه اإلســرتاتيجية عــىل إرشاك الطلبة 
ــم،  ــؤولية تعّلمه ــل مس ــا يف تّم إرشاًكا فعليًّ
ــة  ــد مــا ســيتعّلمونه يف فــرتة زمني ــدأ بتحدي تب
حمــددة. ويتــم مــن خــالل هــذه اإلســرتاتيجية 
عقــد اتفــاق حمــدد بــن املعلــم وطلبتــه يتضــح 

ــة  ــة خــالل عملي ــة التــي ســيلجأ إليهــا الطلب ــه املصــادر التعليمي في
ــم  ــلوب التقوي ــيجروهنا، وأس ــي س ــطة الت ــة األنش ــم، وطبيع بحثه

وتوقيتــه.

:)Instructional Scaffolding( السقالت التعليمية
جتزئــة الــدرس إىل أجــزاء صغــرية؛ مــا يســاعد الطلبة 
عــىل الوصــول إىل اســتيعاب الــدرس، أو اســتخدام 
الوســائط الســمعية والبرصيــة، أو اخلرائــط الذهنيــة، 

أو اخلطــوط العريضــة، أو إيــامءات اجلســد أو الروابــط اإللكرتونيــة 
ــة”  ــة “الســقاالت التعليمي ــي تعــد بمثاب وغريهــا مــن الوســائل الت

التــي هتــدف إىل إعانــة الطالــب عــىل تقيــق التعّلــم املقصــود .

:)Flipped Learning( التعلّم المقلوب
اســتخدام التقنيــات احلديثــة وشــبكة اإلنرتنــت عــىل نحــٍو يســمح 
للمعّلــم بإعــداد الــدرس عــن طريــق مقاطــع الفيديــو، أو امللفــات 
ــة  ــا الطلب ــع عليه ــائط؛ ليّطل ــن الوس ــك م ــري ذل ــة، أو غ الصوتي
ــتخدام  ــت(، باس ــدار الوق ــىل م ــم ع ــة هل ــلُّ متاح ــم )تظ يف منازهل
حواســيبهم، أو هواتفهــم الذكيــة، أو أجهزهتــم اللوحيــة قبــل 
احلضــور إىل غرفــة الصــف. يف حــن ُيخّصــص وقــت اللقــاء 
ــذي  ــوى العــام ال ــم واملحت ــق املفاهي ــايل لتطبي ــوم الت الصفــي يف الي
ــم النشــط،  شــاهدوه، وذلــك يف صــورة سلســلة مــن أنشــطة التعّل
ــق،  ــروح الفري ــل ب ــة، والعم ــتقصائية، والتجريبي ــطة االس واألنش

ــل. ــري العم ــّدم يف س ــم التق وتقيي

إستراتيجيات التدريس وأساليب داعمة في التعلّم
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تماُيز التدريس والتعلّم
1

 ُيمكِن للمعّلم تحقيق التماُيز عن طريق أربعة عناصر رئيسة، هي:

ــة . 1 ــه، وكيفي ــى تعّلم ــب إل ــاج الطال ــا يحت ــوى Content: م المحت
ــة. ــى المعلوم ــه عل حصول

ــب؛ . 2 ــا الطال ــارك فيه ــي يش ــات الت ــطة Activities: الفعالي األنش
ــارة. ــان المه ــوى، أو إتق ــم المحت لفه

ــا؛ . 3 ــب تنفيذه ــى الطال ــب عل ــي يج ــاريع الت ــات Products: المش الُمنَتج
ــه. ــع في ــه، والتوّس ــي حيات ــه ف ــدة، وتوظيف ــي الوح ــه ف ــا تعّلم ــى م ــدّرب عل للت

ــة . 4 ــة الصفي ــر البيئ ــم Learning environment: عناص ــة التعّل بيئ
ــا. جميعه

أمثلة على التماُيز في المحتوى:
تقديم األفكار باستخدام الوسائل السمعية والبصرية.  

االجتماع مع مجموعات صغيرة من الطلبة الذين يعانون صعوبات؛   
دائرة  توسيع  أو  مهارة؛  على  تدريبهم  أو  فكرًة،  تدريسهم  إلعادة 
.Advanced students التفكير ومستوياته لدى أقرانهم  المتقّدمين

أمثلة على التماُيز في األنشطة:
اإلفــادة مــن األنشــطة المتدّرجــة التــي يمارســها الطلبــة كافــًة،   
ولكنّهــم ُيظِهــرون فيهــا تقّدًمــا حتــى مســتويات معينــة. وهــذا النــوع 
مــن األنشــطة ُيســِهم فــي تحّســن أداء الطلبــة، ويتيــح لهــم االســتمرار 
فــي التقــّدم، مراعًيــا الفــروق الفرديــة بينهــم؛ إذ تتبايــن درجــة التعقيــد 

ــة فــي هــذه األنشــطة.  ــي يصلهــا الطلب فــي المســتويات الت
ــا  ــات يكتبه ــم مهّم ــخصية )قوائ ــال الش ــداول األعم ــر ج تطوي  
ــن علــى  ــن المهّمــات المشــتركة التــي يتعيَّ ــم، وهــي تتضمَّ المعلِّ
ــة  ــات الطلب ــي بحاج ــي تف ــك الت ــا، وتل ــًة إنجازه ــة كاف الطلب

ــة(.  الفردي
ــون  ــن يحتاج ــة الذي ــي للطلب ــم العمل ــن الدع ــكال م ــم أش تقدي  

ــاعدة. ــى المس إل
ــا إلنجــاز المهــام؛ بهــدف دعــم الطلبــة الذيــن  ــا إضافيًّ منــح الطلبــة وقًت  
ــن  ــة المتقّدمي ــام الطلب ــال أم ــاح المج ــاعدة، وإفس ــى المس ــون إل يحتاج

ــق. ــٍو أعم ــى نح ــوع عل ــي الموض ــوض ف Advanced students للخ

أمثلة على التماُيز في األعمال التي يؤديها الطلبة:
الســماح للطلبــة بالعمــل فــرادى أو ضمــن مجموعــات صغيــرة؛   

ــات المنوطــة بهــم، وتحفيزهــم علــى ذلــك.  ــذ المهّم لتنفي

أمثلة على التماُيز في بيئة التعّلم:
ــاعدة  ــى المس ــول عل ــة بالحص ــمح للطلب ــراءات تس ــر إج تطوي  
ــن  ــم م ــدم تمّكنه ــن، وع ــة آخري ــن بطلب ــغال المعّلمي ــد انش عن

ــم. ــرة له ــاعدة المباش ــم المس تقدي
ــة  ــن للطلب ــف، ُيمِك ــة الص ــي غرف ــن ف ــود أماك ــن وج ــق م التحّق  
العمــل فيهــا بهــدوء، ومــن دون إلهــاء، وكذلــك أماكــن ُأخــرى 

ــة.  ــن الطلب ــي بي ــل التعاون ــّهل العم ُتس
ملحوظــة: يعتمــد التماُيــز فــي التعّليــم علــى مــدى اســتعداد الطلبــة، 

ومناحــي اهتماماتهــم، وســجاّلت تعّلمهــم.  

تماُيز التدريس والتعلّم 
Differentiation of Teaching and Learning

ــي  ــوى، أو ف ــي المحت ــون ف ــة، ويك ــة الفردي ــات الطلب ــاء بحاج ــى الوف ــز إل ــدف التماُي يه
ــع  ــتمر والتجمي ــم المس ــِهم التقيي ــة، وُيس ــة التعّلمي ــة التعليمي ــي العملي ــم، أو ف ــة التعّل بيئ

ــم. المــرن فــي نجــاح هــذا النهــج مــن التعّلي
ــه؛  ــة تدريس ــر طريق ــى تغيي ــم إل ــأ المعّل ــا يلج ــتوياته عندم ــط مس ــي أبس ــز ف ــون التماُي يك

ــة. ــن الطلب ــرة م ــة صغي ــب، أو مجموع ــم لطال ــرص تعّل ــاد ف ــدف إيج به
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أنشطة عالجية   
المجموعات  تعرض   .)2( عمل  ورق  بتنفيذ  وكّلفهم  مجموعات  في  الطلبة  قّسم   

أعمالها وتناقشها. .
أنشطة إثرائية 

التوضيحية  الصور  البذرية، واستخدام  النباتات  الطلبة عمل مطوية حول  إىل  اطلب   
للنباتات يف بيئتهم، وكتابة توضيح حول كل جمموعة.

تنويُع التدريس

)2(ورقة عمل

   ورقة عمل )2(

َمْموَعاُت النَّباتاِت 

تي َتليها:  ُلها ، ُثمَّ ُأجيُب َعن اأْلَْسِئَلِة الَّ 1- يف ما َيْأيت قاِئَمٌة َتوي جَمْموعًة ِمَن النَّباتاِت . َأَتَأمَّ

ٌة  ٌة     َزْهِريَّ ٌة      البِْذِريَّ نَْوَبُر   الَزْهِريَّ ُص     اْلَقْمُح     الصَّ مَّ        التُّّفاُح     احْلِ

ِة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . ِمَن اأْلَْمثَِلِة َعىل النَّباتاِت الاّلْزَهِريَّ

ِة . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 2 . ِمَن اأْلَْمثَِلِة َعىل النَّباتاِت  الزَّ

ُة إىِل َنباتاٍت . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 3 . ُتَصنَُّف النَّباتاُت الزَّ

2- َأْختاُر َنباًتا ُأِحبُُّه، ُثمَّ َأْرُسُمُه، ُثّم ُأَصنُِّفُه. 

ُتُه إىِل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ُيَصنَُّف النَّباُت الَّذي اْخرَتْ

تماُيز التدريس والتعلّم
1

تنويع التدريس  

أوراق العمل المتنّوعة  

نشاط منزلي  

صنّف النباتات يف حديقة بيتك، واكتب املجموعات التي تنتمي 
إليها.

نشاط منزلي
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توظيف التكنولوجيا
1

توظيف التكنولوجيا:
يف ظــل التســارع امللحــوظ الــذي يشــهده العــامل يف جمــال التكنولوجيا، 
والتوجهــات العامليــة ملواكبــة خمتلــف القطاعــات واملجــاالت،  بــام يف 
ذلــك قطــاع التعليــم، فقــد تضّمــن كتــاب الطالــب وكتــاب األنشــطة 
  )Blended Learning( والتامريــن دروًســا تعتمــد عــىل التعّلــم املتــامزج
ــم املختلفــة، وأنشــطًة  ــق التعّل ــا وطرائ الــذي يربــط بــن التكنولوجي
املحــور  التكنولوجيــا  ُتعــدُّ   )STEAM( التكامــيل  املنحــى  وفــق 

الرئيــس فيهــا.
عند توظيف املعّلم للتكنولوجيا، جيب عليه مراعاة ما يأيت:

ــىل  ــا ع ــي يقرتحه ــة الت ــع اإللكرتوني ــة املواق ــن موثوقي ــق م التحّق  
الطلبــة؛ يوجــد العديــد مــن املواقــع التــي تتــوي عــىل معلومــات 

ــة غــري دقيقــة. علمي
ــع  ــة املواق ــن قائم ــه ضم ــل وضع ــرتوين قب ــع اإللك ــارة املوق زي  
ــة  ــع اإللكرتوني ــض املواق ــّرض بع ــة؛ إذ تتع ــة املقرتح اإللكرتوني
املوضوعــات  واســتبدال  اإللكرتونيــة  القرصنــة  إىل  أحياًنــا 

املعروضــة.
إرشــاد الطلبــة إىل املواقــع اإللكرتونيــة املوثوقــة التــي تنتهــي عــادة   

.)org .edu .gov.( :ــة بأحــد االختصــارات اآلتي

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن فيديوهات تعليمية أو عروض 
ويمكنك  النباتات،  تصنيف  طرائق  موضوع  حول  جاهزة،  تقديمية 
تصميم عروض تقديمية تتعّلق بموضوع الدرس. شارك الطلبة هذه 
التعليمية عن طريق صفحة املدرسة اإللكرتونية، أو عن طريق  املواد 
تطبيق الواتس آب، أو بإنشاء جمموعة عىل Microsoft teams، أو أي 

وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.
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مصفوفة النتاجات

النتاجات الالحقةالنتاجات السابقةنتاجات الوحدةاسم الوحدة

تصنيف النباتات 
واحليوانات

الكائنـات  تصنيـف  أسـس  ُيـّدد   
واحليوانـات. النباتـات  احليـة: 

ُيعـــّدد اخلصائـــص العامـــة املمّيزة   
للمجموعــــات الرئيسـة، يف اململكـة 

النباتيـة. احليوانيـة واململكـة 
ُيصنّـف اململكـــة النباتيـــة واململكـة   

احليوانيـة.

تكاثر الكائنات 
احلية ودورات 

حياهتا

يستقيص نمو احليوانات وتغرّيها.  
يستكشـف التغـرّيات خـالل دورة   

النباتات. حيـاة 
نمـو  أثنـاء  يف  التغــــرّيات  يتتّبـع   

النباتـات.

ُيظهـــر فهـاًم أن بعـــض احليوانات   
تنتـج صغـاًرا تشـبهها.

يفهـم أن تكاثــــر الكائنـات احليـة   
نوعهـا. لبقـاء  رضوري 

يستقيص دورة حياة احليوانات  

العالقات بني 
الكائنات احلية يف 

النظام البيئي

يسـتقيص دور الكائنـــات احلية يف   
البيئي. النظـام 

ُيفــرّس العالقــات بــن مكّونــات   
الغذائيــة. السلســلة 

يستقيص مكّونات األنظمة البيئية.  

ُيقــارن بــن اجلامعــــات احليــــوية   
واملجتمعــــات احليويـــة.
ُيّلل مكّونات النظام البيئي.  

ُيّلل تغـرّي حجم اجلامعـات األحيائية؛   
البيئـي  النظـام  يف  عوامـل  بفعـل 

فيـه. احليـة   الكائنـات  وتفاعـالت 
يتوّقـع تأثـري التفاعـالت املختلفـة بـن   

أفـراد املجتمعـات األحيائيـة.

جسم اإلنسان 
وصحته

يستكشـف أمهيـة دور احلـواس يف   
. لتعّلم ا

يوّضـح أمهيـة الصحـة اجلسـمية،   
النفسـية  وأثرهــــا يف الصحــــة 

والعاطفيـة
الـدواء  يستكشـف أمهيـة صناعـة   

وآفاقـــه. واستخدامــــاته 

يتعـّرف بعـض العـادات الصحيـة:   
وممارسـة  الصحـي،  الغـذاء  تنـاول 
التمرينـات الرياضيـة، والنوم الكايف 
تسـاعد عـىل املحافظـة عـىل الصحـة.
يتعّرف أعضاء جسـم اإلنسـان التي    
تسـاعده عـىل معيشـته، ومـن ذلك: 
الذراعــــان والقدمـــان واحلواس 

والقلـب والرئتـان والدماغ. 
ُيفســـّـر أمهيــــة احلواس يف جتنّب   

األخطار.

الشـخصية  النظافـة  أمهيـة  يوّضــــح   
اجلســــم. لصحـــة  والعامـــة 

الوحدة 1: تصنيف النباتات واحليوانات
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النتاجات الالحقةالنتاجات السابقةنتاجات الوحدةاسم الوحدة

الفيزيائيـة املادة اخلصائـص  يسـتنتج   
. د ا للمـو

ُيمّيز بـن التغـرّي الكيميائي والتغرّي   
الفيزيائي.

الفيزيائيــة  اخلصائــص  يتعــّرف   
للمــواد. 

صلبــة  املــادة:  حــاالت  يتعــّرف   
وغازيــة. وســائلة 

يتعـّرف تـّوالت املادة مـن حالة إىل   
أخرى.

يسـتنتج بأنه يمكن عكـس التغرّيات   
الناجتـة عن التسـخن والتربيد.

يستكشـف خصائـص املـواد الصلبة   
والغازية. والسـائلة 

يستكشف تّوالت املادة.  
يستكشف اخلواص الفيزيائية للمواد.  
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الوحدة 1: تصنيف النباتات واحليوانات

عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 1: 
التصنيف

مال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

ضبط  مثل  العلامء،  يستخدمها  متقدمة  مهارات  يتعّرف   
املتغرّيات.

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيّدد كمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  
مال العلوم احلياتية 

يرشح مفهوم التصنيف للكائنات احلية.  
ُيبّن أمهية تصنيف الكائنات احلية.  

جُييد ذكر طرائق يف تصنيف الكائنات احلية.  
مال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية

ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  
ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  

مال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس  أدوات  بعض  يستخدم   
رقميًّا.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

 التصنيف
Classification

مفتاح التصنيف
 Classification key

نشاط احليوان اللغز2

الدرس 2: 
تصنيف 
النباتات

مال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي تستخدم يوميا.  

ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

ضبط  مثل  العلامء،  يستخدمها  متقّدمة  مهارات  يتعّرف   
املتغرّيات.

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيّدد كمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  

.)Seeds(  بذور
النباتات الزهرية

 .)Flowering plants(

النباتات الالزهرية
.)Non-flowering plants(

النباتات ذات الفلقة
.)Monocot plants(

النباتات ذات الفلقتين
.)Dicot plants(

نشاط تصنيف النباتات3
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عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 2: 
تصنيف 
النباتات

مال العلوم احلياتية 
يبني أسًسا اعتمدها العلامء يف تصنيف النباتات.   

ُيصّمم أسًسا يف تصنيف النباتات.  
يتمّكن من تصنيف نباتات يعرفها تبًعا ألسس يتارها.  

مال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  
مال عادات العقل

ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  
املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس  أدوات  بعض  يستخدم   

رقمًيا.
يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

نشاط تصنيف النباتات3

الدرس 3: 
تصنيف 
احليوانات

مال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

يتعّرف مهارات متقّدمة يستخدمها العلامء، مثل ضبط املتغرّيات.  
يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  

يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  
ُيّدد كمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  

مال العلوم احلياتية 
ُيبّن أسًسا اعتمدها العلامء يف تصنيف احليوانات.   

ُيصّمم أسًسا يف تصنيف احليوانات.  
ُيصنّف حيوانات يعرفها تبًعا ألسس يتارها.  

مال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّن كيف يستخدم العلامء البيانات.  
مال عادات العقل

ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  
املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس،  أدوات  بعض  يستخدم   

رقمًيا.
يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصمّمة مسبًقا.  

.)Mammals(  الثديّيات
 .)Reptiles(  الزواحف
.)Insects(  الحشرات

.)Fish(  األسماك
.)Birds(  الطيور

البرمائّيات 
.)Amphibians(

نشاط تصنيف احليوانات4
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تَْصنیُف النَّباتاِت َواْلَحیَواناِت

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

.ر صائِصَ أُخْ تَلِفُ في خَ تَخْ ها وَ صائِصِ خَ فاتِها وَ يَّةُ في بَعْضِ صِ هُ الْكائِناتُ الْحَ تَشابَ تَ

1اْلَوْحَدُة

7

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

نظرة عامة إىل الوحدة   
الوحدة  بداية  الصورة يف  إىل  النظر  الطلبة  إىل  اطلب   

الستثارة تفكريهم، وتوّقع ما ستعرضه من دروس. 

تقويم املعرفة السابقة:
اطلب إىل الطلبة تبادل املعلومات عن الكائنات احلية يف 

ما بينهم، ثم اسأل:
ما املقصود بالتصنيف؟ إجابة حمتملة: ترتيب األشياء،   

وضعها يف جمموعات...........
حمتملة:  إجابة  النباتات؟  بن  املشرتكة  اخلصائص  ما   
وجود األزهار، القدرة عىل التكاثر، عدم القدرة عىل 

التنقل.........
حمتملة:  إجابة  بعضها؟  عن  احليوانات  ختتلف  بَِم   

لوهنا، حجمها،..............................

الطلبة  مع  بالتعاون  اعمل  الوحدة،  حمتوى  عرض  قبل 
جدول التعّلم بعنوان )خصائص نباتات وحيوانات ...( 
توجيه  طريق  وعن  للطالب،  السابقة  املعرفة  مستخدًما 

األسئلة.  اسأل الطلبة: 

الوحدة

تصنيف النباتات والحيوانات

1

الفكرة العامة

صفاتها  بعض  في  الحية  الكائنات  تتشابه 
وخصائصها، وتختلف في خصائص أخرى.

خصائص النباتات واحليوانات

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

لكل كائن حي 
خصائص متّيزه.

ما خصائص الكائنات 
احلية؟

يمكن وصف 
النباتات بالعديد من 
اخلصائص املختلفة. 

ما خصائص 
النباتات؟

يمكن وصف 
احليوانات بالعديد من 
اخلصائص املختلفة. 

ما خصائص 
احليوانات؟
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ُ أَتََھیَّأ

ُد اْلكائِناِت اْلَحیَّةَ في الّصوَرِة. بَِم تَتَشابَھُ ھِذِه  أَُعدِّ
اْلكائِناُت؟ َوبَِم تَْختَلُِف؟

. نيفُ الدَّْرُس (1): التَّصْ

. نيفُ النَّباتاتِ الدَّْرُس (2): تَصْ

. يَواناتِ نيفُ الْحَ الدَّْرُس (3): تَصْ

روِس قاِئَمُة الد�

8

 Cause and effect السبب والنتيجة
بعد انتهاء الوحدة، زّود الطلبة باملخطط التنظيمي 
اخلاص بمهارة القراءة، وساعدهم عىل كتابة أمثلة 

من حمتوى الوحدة كام يف املثال اآليت:

مهارة القراءة 

أتهّيأ

اقرأ سؤال أهتيأ، ثم اسأل:
ما الكائنات احلية يف غرفة الصف؟  

ما الكائنات احلية التي شاهدهتا يف أثناء حضورك إىل املدرسة؟  
ما الكائنات احلية التي شاهدهتا يف ساحة املدرسة؟  

ما الكائنات احلية التي تعرفها أو درست عنها؟   

اكتبها  أو  الوحدة  دروس  أسامء  الطلبة  عىل  اقرأ   
عىل اللوح، وناقشهم يف ما يعرفونه عن حمتويات 
غري  مفاهيم  أي  لتحديد  دروس؛  من  الوحدة 

صحيحة، ملعاجلتها يف أثناء سري الوحدة.
املفاهيم  املزيد من  للطلبة أهنم سيتعلمون  وّضح   
ومعانيها يف أثناء دراسة موضوعــات  الوحـدة، 
وأهنم سيستخدمـون هذه املفاهيـــم يف إجــابة 

األسئلة التي سرتد يف الوحدة.
شّجع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   
فهرس املصطلحات الوارد يف هناية كتاب الطالب 

لتعّرف معانيها.

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

ُيمكن فصل 
بذور النبات 
إىل قسمني 
متساويني.

ُيصنّف النبات 
إىل ذوات 
الفلقتني.

النتيجةالسبب
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
 -. رارِ َزْ نَ األْ ةٌ مِ تَلِفَ خْ مُ ةٌ وَ بيرَ ةٌ كَ موعَ جْ مَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

مِ  جْ نِ أَوِ الْحَ ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ ظُ األْ 1  أُالحِ

نِ  ةَ بِاللَّوْ تَشابِهَ مُ رارَ الْ َزْ عُ األْ أَضَ ، وَ عِ أَوِ النَّوْ
. موعاتٍ جْ في مَ

نْ  مِ نِ  بِاللَّوْ ةِ  تَشابِهَ مُ الْ رارِ  َزْ األْ يْنَ  بَ نُ  أُقارِ  2

موعاتٍ  جْ مَ في  ها  عُ أَضَ ثُمَّ   ، مُ جْ الْحَ يْثُ  حَ
ها. جومِ بَ حُ سْ رَ حَ غَ أَصْ

ها في  عُ ، ثُمَّ أَضَ عُ يْثُ النَّوْ نْ حَ مِ مِ جْ ةِ بِالْحَ تَشابِهَ مُ رارِ الْ َزْ يْنَ األْ نُ بَ 3  أُقارِ

ها. بَ أَنْواعِ سْ رَ حَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ مَ

: تَنْتِجُ 4  أَسْ

؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ يَّةُ وَ مِّ 1  ما أَهَ

؟ موعاتٍ جْ رارِ في مَ َزْ عِ األْ ضْ لِيَّةُ وَ مَ ى عَ مّ 2  ماذا تُسَ

. موعاتٍ جْ فاتِها في مَ صِ ها وَ صائِصِ ةِ في خَ تَشابِهَ مُ ياءِ الْ َشْ عُ األْ ضْ : وَ نيفُ التَّصْ

تَْصنیُف اْألَْزراِر

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

9

اسم الطالب
املهّمت

321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآليت:

اهلدف: نمذجة خطوات تصنيف الكائنات احلية.
املواد واألدوات: جمموعة كبرية وخمتلفة من األزرار.
وّفر املواد واألدوات قبل تنفيذ النشاط بوقت كاف.

الطلبة، واحذر أن  راقب  إرشادات األمن والسالمة: 
يضعوا أي من األزرار يف أفواههم .

خطوات العمل:  
والتامرين  األنشطة  كتاب  استخدام  الطلبة  عىل  أكد 

لتسجيل نتائجهم.
واطلب  صغرية،  جمموعات  إىل  الطلبة  قّسم  أالحظ.    1
إليهم وضع األزرار املتشاهبة باللون يف جمموعة واحدة. 
اسأل: ما املجموعات التي وضعت فيها األزرار؟ 

إجابة حمتملة: األلوان ثم األحجام ثم النوع.
األزرار  حجم  تفّحص  الطلبة  إىل  اطلب  ُأقارن.    2
أصغر  جمموعات  إىل  وتقسيمها  باللون،  املتشاهبة 

حسب احلجم.
3  ُأقارن.  اطلب إىل الطلبة تقسيم جمموعات األزرار 
حسب  أصغر  جمموعات  إىل  احلجم  يف  املتشاهبة 

النوع.
4  أستنتج. وّجه الطلبة إىل إجابة السؤالن: 
  ما أمهية وضع األَزرار يف جمموعات؟

إجابة حمتملة: تسهيـــل استخدامها، تسهيل 
العثور عىل املناسب منها. 

ماذا ُتسّمى عملية وضع األزرار يف جمموعات؟   
إجابة حمتملة: تصنيف.

مهارة العلم

وّضح للطلبة أن مهارة التصنيف من مهارات العلم، 
الكائنات  أو  األشياء  وضع  يف  العلامء  يستخدمها 
لتسهيل  تشاهبها  أوجه  عىل  بناء  جمموعات  يف  احلية 
األنشطة  كتاب  استخدام  إىل  الطلبة  وّجه  دراستها. 
والتامرين.، وتنفيذ مهارة العلم التصنيف التي يتبعها 
متارين متنّوعة ختدم مواضيع الوحدة. وللحصول عىل 

اإلجابات، انظر إىل امللحق يف هذا الدليل.

الزمن  30 دقيقة     

الزمن  30 دقيقة      تقومي نشاط أستكشف

)1( يتواصل مع زمالئه بشكل مالئم.  :3
)2( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.

)3( ُيجيب عن األسئلة الواردة يف 
النشاط؛ باستخدام مفاهيم علمية 

صحيحة.
ُينّفذ مهّمتن بطريقة صحيحة.  :2

ُينّفذ مهّمة واحدة بطريقة صحيحة  :1
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1 ْرُس ْصنيُفالدَّ التَّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

. رٌ نَسْ

. لٌ مَ جَ

. شٍ ةُ قِرْ كَ مَ سَ

 تقويم المعرفة السابقة:
السؤال:  بتوجيه  الطلبة،  عند  التصنيف  مفهوم  من  تأّكد 
ماذا يعني تصنيف األشياء؟ إجابة حمتملة: وضع األشياء 

املتشاهبة يف صفة ما يف جمموعة. 
تقّبل إجابات الطلبة مجيعها، واطلب إليهم تقديم أمثلة من 

حياهتم عىل التصنيف.

البدء بعرض صور   
اعرض عىل الطلبة صوًرا لكائنات حية، وشّجع الطلبة عىل 

وصفها.

تصنيف الكائنات الحية
مناقشة الفكرة الرئيسة:   

اسأل:
كم تتوّقع عدد الكائنات احلية يف الطبيعة؟   

ا. إجابة حمتملة: عدد كبري جدًّ
ما أمهية وضع الكائنات احلية يف جمموعات؟   

إجابة حمتملة: تسهيل دراستها والتعامل معها. 

التصنيفالدرس 1

تقديم الدرس أوًل 

التدريس  ثانيًا 

ُل الّصوَرَة أتأّمل الصورةأََتَأمَّ

ما احليوانات التي تشاهدها يف الشكل؟  
 إجابة حمتملة: نرس، سمكة قرش، مجل.

  بَِم يتشابه اجلمل والنرس وسمكة القرش؟
بالعمليات  القيام  عىل  القدرة  حمتملة:  إجابة   

احليوية مثل التنفس، واحلركة، والتكاثر. 
بَِم يتلف كل من اجلمل والنرس وسمكة القرش؟   
إجابة حمتملة: ُيغّطي جسم النرس الريش، ويتحّرك 
فُيغّطي  اجلمل  أما  األجنحة.  بوساطة  بالطريان 
أو  بامليش  أطرافه  بوساطة  ويتحّرك  الوبر  جسمه 
بوساطة  فتتحّرك  القرش  سمكة  أّما  الركض، 

الزعانف بالسباحة، وُيغّطي جسمها جلد قاس.
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مُ  جْ يْثُ حَ نْ حَ ةِ مِ رَ نَباتُ الذُّ تونِ وَ يْ ةُ الزَّ رَ جَ تَلِفُ شَ : تَخْ ثَالً يْنَها، فَمَ تَلِفُ النَّباتاتُ في ما بَ تَخْ وَ
ها... يْرُ غَ راقِ وَ َوْ لُ األْ كْ شَ ، وَ النَّبْتَةِ

في  عِها  ضْ وَ إِلى  لَماءَ  عُ الْ فَعَ  دَ الَّذي  رُ  َمْ األْ  ، ةٌ ثيرَ كَ مِ  عالَ الْ في  يَواناتِ  الْحَ وَ النَّباتاتِ  أَنْواعُ 
هذا  فُها، وَ رُّ عَ تَ تُها وَ لَ دِراسَ هُ لِتَسْ يْنَها؛  بَ تِالفِ في ما  خْ االْ هِ وَ التَّشابُ هِ  جُ أَوْ لى  بِناءً عَ ؛  موعاتٍ جْ مَ

.(Classification) ا نيفً ى تَصْ مّ يُسَ

ةِ. رَ نَباتُ الذُّ

. تونِ يْ ةُ الزَّ رَ جَ شَ

11

 استخدام الصور واألشكال:
اسأل الطلبة:

بَِم تتشابه احليوانات؟ وبَِم ختتلف؟  
إجابة حمتملة: مجيعها كائنات حية، تتنفس وتتحّرك.

االختالف: نوع احلركة، اللون، احلجم، نوع الغذاء، 
غطاء اجلسم....
ثم اسال الطلبة:

  بَِم تتشابه النباتات؟ وبَِم ختتلف؟
تتنفس وتتحّرك،  مجيعها كائنات حية،  إجابة حمتملة: 

وتصنع غذاءها بنفسها،...
االختالف: حجم النبتة، وشكل األوراق وغريها،...

توضيح مفاهيم الدرس  
Classification التصنيف

ذّكر الطلبة باالستنتاج الذي توّصلوا إليه عند تنفيذ نشاط 
فهم  من  وتأّكد  التصنيف،  مفهوم  لتوضيح  أستكشف 
الطالقة  إسرتاتيجية  باستخدام  وذلك  ُعرض  ملا  اجلميع 
ويتحّدث  متقابلن  طالبن  كل  يقف  بحيث  اللفظية؛ 
الطالب األول ملدة نصف دقيقة عن فهمه للتصنيف، ثم 
ينتقل الدور للطالب الثاين، ثم ُيقّلل الوقت إىل 15 ثانية. 
يمكن التوصل إىل أن وضع أنواع من النباتات واحليوانات 
يعني  واالختالف  التشابه  أوجه  عىل  بناًء  جمموعات  يف 

تصنيف، واهلدف من ذلك تسهيل دراستها وتعّرفها. 
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(Classification key) ِنيف تاحُ التَّصْ فْ مِ

نْ طَريقِ  يَّةِ عَ فِ الْكائِناتِ الْحَ رُّ مُ لِتَعَ دَ تَخْ أَداةٌ تُسْ
تَكونُ  ةٍ،  رَ باشَ مُ ةٍ  ئِلَ أَسْ جيهِ  بِتَوْ ذلِكَ  وَ ها؛  صائِصِ خَ
تاحُ  فْ مَ مِ دِ تُخْ دْ اسْ قَ م) أَوْ بـِ (ال). وَ نْها بـِ (نَعَ ةُ عَ جابَ ِ اإلْ
موعاتٍ  جْ مَ في  يَواناتِ  الْحَ عِ  ضْ وَ في  نيفِ  التَّصْ

. ناهُ طَّطُ أَدْ خَ مُ ثالُ ذلِكَ  الْ مِ تُها، وَ لَ دِراسَ هُ لِتَسْ

؟ لٌ جُ يَوانِ أَرْ لْ لِلْحَ هَ

؟ ةٌ نِحَ يَوانِ أَجْ لْ لِلْحَ هَ

م نَعَ

م منَعَ نَعَ

ةٌ فَراشَ

الال

زٌ ماعِ

؟ ةِ بَ لْ يَعيشُ في التُّرْ هَ

ال

ضِ َرْ ةُ األْ ةٌدودَ كَ مَ سَ

. نيفِ صودَ بِالتَّصْ قْ مَ حُ الْ ضِّ : أُوَ قَّقُ  أَتَحَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
 ، ةٍ تَلِفَ خْ مُ يَواناتٍ  حَ ةِ  سَ مْ لِخَ رٌ  وَ صُ  

. طيطٍ ، أَقْالمُ تَخْ وًّ قَ تونٌ مُ رْ كَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

يَوانٍ  لِّ حَ ةَ لِكُ يَّزَ مَ مُ فاتِ الْ تُبُ الصِّ 1  أَكْ

. وّ قَ مُ تونِ الْ رْ كَ لى الْ عَ

نْ  عَ االً  ؤَ سُ تُبُ  أَكْ  : الْبَياناتِ رُ  أُفَسِّ  2

يَواناتِ  الْحَ دُ  أَحَ بِها  تازُ  مْ يَ ةٍ  فَ صِ
بـِ  ةُ  جابَ ِ اإلْ تَكونُ  يْثُ  بِحَ ةِ  سَ مْ الْخَ

م) أَوْ بـِ (ال). (نَعَ

؟  تُبْعِدَ يَوانُ الَّذي اسْ : ما الْحَ تَنْتِجُ 3 أَسْ

؟ يَةُ تَبَقِّ مُ يَواناتُ الْ ما الْحَ وَ

ةٍ  ـئِلَ أَسْ جيهِ  بِتَوْ  (2) ةَ  طْوَ الْخُ رُ  ـرِّ أُكَ  4

لِّ  كُ في  يَوانٍ  حَ تِبْعادِ  اسْ وَ ةٍ،  ديدَ جَ
ةٍ. رَّ مَ

 . طْلوبِ مَ يَوانِ الْ مَ الْحَ تَنْتِجُ اسْ 5  أَسْ

ةَ  ـئِلَ َسْ األْ ـعُ  أَضَ ـا:  نَموذَجً ـمُ  مِّ أُصَ  6

فُ  رِ أَعْ ، وَ طَّـطٍ خَ جابـاتِ فـي مُ ِ اإلْ وَ
ضُ  ـرِ أَعْ وَ  ، ـزِ اللُّغْ يَـوانِ  الْحَ ـمَ  اسْ

. الئِـيَ مَ زُ لـى  عَ النَّمـوذَجَ 

زُ غْ يَوانُ اللُّ الْحَ َنشاٌط
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 أحتّقق:  إجابة حمتملة: وضع الكائنات احلية يف  جمموعات؛ 
بناًء عىل أوجه التشابه  واالختالف يف ما بينها يف بعض 

الصفات؛ لتسهل دراستها وتعّرفها.

توضيح مفاهيم الدرس  
عن  الطلبة  واسأل  اللوح،  عىل  التصنيف  مفتاح  اكتب 
معناها، ثم اطلب إليهم رسم توّقعاهتم ملفتاح التصنيف، 
الطلبة  اسأل  تعليق عىل رسوماهتم.  كتابة  إليهم  واطلب 

عن أمهية مفتاح التصنيف ودواعي استخدامه.  
استخدام الصور واألشكال:  

يف  احليوانات  صور  إىل  النظر  عىل  الطلبة  شّجع   
يف  تشاهدها  التي  احليوانات  ما  اسأل:  ثم   الشكل(، 

الصور؟ إجابة حمتملة: غزال، فراشة، سمكة، دودة.
- اطلب إليهم تتّبع الشكل، ثم اسأل: 

ماذا ُيمّثل الشكل؟ إجابة حمتملة: خريطة مفامهية، خمطط.  
عىل  يساعد  حمتملة:  إجابة  املخطط؟   هذا  أمهية  ما   

تصنيف الكائنات احلية.

احليوان اللغز             الزمن 15 دقيقة نشاط
اهلدف:  تعّرف خطوات تصنيف الكائنات احلية

مقّوى،  واألدوات: صور 5 حيوانات خمتلفة، كرتون  املواد 
أقالم ختطيط.

النشاط مسبًقا، حسب  لتنفيذ  الالزمة  املواد واألدوات  وفر 
أعداد املجموعات.

إرشادات األمن والسالمة: نّبه الطلبة إىل احلذر عند استخدام 
أقالم التلوين.

نشاط عالجي  
للحيوانات  تصنيف  مفتاح  إنشاء  الطلبة  إىل  اطلب   
اآلتية: النحــلة، سمكـــة القرش، الكلب، األفعى. 

شّجعهم عىل رسم املخطط.
بتنفيذ ورق عمل )1(.  الطلبة يف جمموعات وكّلفهم  قّسم   

تعرض املجموعات أعامهلا وتناقشها.

نشاط إثرائي 
خصائص  عن  بسيط  تقرير  كتابة  الطلبة  إىل  اطلب   
الكائنات احلية، بحيث يشمل التقرير خصائص احليوانات 

والنباتات، وشّجعهم عىل استخدام الصور التوضيحية.

تنويُع التدريس

خطوات العمل: 
وكتابة  اخلمسة  احليوانات  تأمل  إىل  ووّجههم  جمموعات،  يف  الطلبة  وّزع   1

الصفات املمّيزة لكل حيوان عىل الكرتون املقّوى.
أفّس البيانات: وّجه طالب من املجموعة إىل كتابة سؤال عن صفة يمتاز هبا   2

أحد احليوانات اخلمسة، بحيث تكون اإلجابة بنعم أو بال.
أستنتج: ما احليوان الذي اسُتبعد، وما احليوانات املتبّقية؟ وّجه الطالب الذي كتب   3

السؤال، إىل استبعاد احليوان الذي تنطبق عليه الصفة إذا ذكره الزمالء.
ساعد الطلبة يف صياغة أسئلة جديدة، وشّجعهم عىل تكرار اخلطوة 2 بتوجيه   4

أسئلة جديدة، واستبعاد حيوان يف كل مّرة.
أستنتج: اطلب إىل الطلبة استنتاج اسم احليوان املطلوب.   5

أصّمم نموذًجا: وّجه الطلبة إىل كتابة األسئلة  واإلجابات يف خمّطط، وتديد   6
اسم احليوان اللغز، ونّظم عملية عرض النامذج التي نّفذهتا املجموعات.
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؟ يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ يَّةُ تَصْ مِّ : ما أَهَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

هِ  هِ التَّشابُ جُ لى أَوْ ؛ بِناءً عَ موعاتٍ جْ يَّةِ في مَ عُ الْكائِناتِ الْحَ ضْ   (.................): وَ
. فاتِ يْنَها في بَعْضِ الصِّ تِالفِ بَ خْ االْ وَ

ها؛  صائِصِ نْ طَريقِ خَ يَّةِ عَ فِ الْكائِناتِ الْحَ رُّ مُ لِتَعَ دَ تَخْ   (.................): أَداةٌ تُسْ
م) أَوْ بـِ (ال). نْها بـِ (نَعَ ةُ عَ جابَ ِ ةٍ، تَكونُ اإلْ رَ باشَ ةٍ مُ ئِلَ جيهِ أَسْ ذلِكَ بِتَوْ وَ

؟ يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ لَماءُ في تَصْ عُ ها الْ بَعَ تي اتَّ سُ الَّ ُسُ 3  ما األْ

ةٍ  سَ دَ ساطَةِ عَ ، أَوْ بِوَ رِ هَ جْ مِ تَ الْ يَّةِ تَحْ ةُ الْكائِناتِ الْحَ دَ شاهَ يْفَ تُفيدُ مُ : كَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

ها؟ نيفِ ةٍ في تَصْ بَّرَ كَ مُ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
هُ  فُ أَصِ ، وَ يَّ دَ الً لَ ضَّ فَ ا مُ باتً ا أَوْ نَ يَوانً تارُ حَ أَخْ
هُ  لَ طُ  تَقِ أَلْ أَوْ  هُ  مُ سُ أَرْ ثُمَّ  ةٍ،  قَصيرَ ةٍ  رَ فِقْ في 
ضُ  رِ أَعْ وَ  ، حِ اللَّوْ لى  عَ ها  قُ أُلْصِ وَ  ، ةً صورَ

. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ ةَ أَمامَ زُ رَ قْ فِ الْ

لَماءِ هودُ الْعُ جُ
موا  هَ أَسْ الَّذينَ  لَماءِ  عُ الْ نِ  عَ ا  ريرً قْ تَ تُبُ  أَكْ

. يَّةِ نيفِ الْكائِناتِ الْحَ في تَصْ

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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استخدام جدول التعّلم   
راجع الطلبة يف ما تعّلموه عن التصنيف. ساعد الطلبة 
العلمية  املفاهيم  باستخدام  معلوماهتم  تلخيص  عىل 
يف  التعّلم  جدول  يف  وتسجيلها  الدرس،  يف  الواردة 

عمود )ماذا تعّلمنا؟(.
إجابات أسئلة مراجعة الدرس 

الفكرة الرئيسة.  1
تسهيل دراستها والتعّرف إليها.

املفاهيم واملصطلحات.  2
 التصنيف

  مفتاح  التصنيف
يف  بينها  ما  يف  واالختالف  التشابه  أوجه  عىل  بناًء   3

بعض الصفات .
التفكري الناقد.  4

مشاهدة أجزائها الدقيقة. ومن ثم، تعّرف املزيد من 
خصائصها لوضعها يف جمموعات مناسبة

التقويم ثالثًا 

صورهم  واعرض  مجيعها،  الطلبة  أعامل  تقّبل 
كل  يقّدم  ثم  اللوح،  عىل  إلصاقها  بعد  ورسوماهتم 
طالب، ويتحّدث عن حيوانه أو نباته املفضل، ويرّبر 

سبب اختياره.

العلوم        مع            الكتابة  

تتضّمن  أن  عىل  مجيعها،  الطلبة  أعامل  تقّبل 
التصنيف.  جمال  العلامء يف  إنجازات  أهم  تقاريرهم 
ُتقّدم  أو  وُتناقش،  الصفية  احلصة  يف  التقارير  ُتقرأ 
يف اإلذاعة املدرسية، أو ُتعّلق عىل لوحة مدرسية يف 

الصف.

العلوم         مع        املجتمع  
)1(ورقة عمل

ِمْفتاُح التَّْصنيِف

ُف َأْنواَع طاِئِر اُلبوِم اْلُمْخَتِلَفَة. َأَتَعرَّ

ْكُل اآْلتُِي 5 َأْنواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمْن طاِئِر اْلبوِم ُح الشَّ ُيَوضِّ

َف ُكلَّ َنْوٍع ِمنْها: َأْسَتْخِدُم ِمْفتاَح التَّْصنيِف اآْليَت؛ أِلََتَعرَّ

اْلبوُم

ا َونِقاًطا داِكنًَة َعلى جْسِمِه؟ َهْل َلْه ِقناٌع ُيشبُِه َشْكَل اْلَقْلِب َعلى َوْجِهِه؟َهْل َيْمِلُك ُبَقعًّ

َنَعم

َنَعم

َنَعم

َنَعم ال

ال

ال

ال

اْلُبوُم النَّْسِريُّ اْلِعْمالُق

ُط ْؤُلِؤيُّ اْلُمنَقَّ اْلبوُم اللُّ

َهْل َلَدْيِه ُخطوّط َعلى  
َجناَحْيِه َأْو َذْيِلِه؟

ُط اْلُبوُم النَّْسِريُّ اْلُمَرقَّ

ْيِد بوُم الصَّ

ُبوُم اْلَحظاِئِر

هل اأْلُُذناِن ظاِهَرتاِن َأْم ُمَغّطاتاِن بِالّريِش؟
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موعاتُ النَّباتاتِ جْ مَ
قالَ تَعالى: ﴿

ةُ 99).                                      ﴾ يَ ، اآلْ َنْعامِ ةُ األْ (سورَ

طَرائِقِ  كيبِها وَ تَرْ ها وَ جومِ حُ كالِها وَ تَلِفُ النَّباتاتُ في أَشْ تَخْ
ى  مّ تُسَ وَ  (Seeds) بُذورِ  بِالْ النَّباتاتِ  ظَمُ  عْ مُ رُ  تَكاثَ تَ ها.  تَكاثُرِ
إِلى  ةَ  يَّ رِ بِذْ الْ النَّباتاتِ  لَماءُ  عُ الْ نَّفَ  صَ وَ  ، ةَ يَّ رِ بِذْ الْ النَّباتاتِ 
 (Non-Flowering plants) ةٍ  يَّ رِ هْ الزَ نَباتاتٍ   : تَيْنِ موعَ جْ مَ

.(Flowering plants) ٍة يَّ رِ هْ نَباتاتٍ زَ وَ

ةُ يَّ رِ هْ زَ النَّباتاتُ الالّ

هِ النَّباتاتِ  يْسَ لِهذِ لَ خاريطَ وَ لَ مَ بُذورَ داخِ نْتِجُ الْ نَباتاتٌ تُ
يْها. لَ ثاالً عَ بِرِ مِ نَوْ دُّ نَباتُ الصَّ عَ يُ ، وَ هارٌ أَزْ

2 ْرُس باتاِتالدَّ َتْصنيُف النَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  النَّباتاتِ  لَماءُ  عُ الْ نَّفَ  صَ
فاتِها. بَ صِ سْ موعاتٍ حَ جْ مَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.(Seeds)  ٌبُذور
ةُ يَّ رِ هْ النَّباتاتُ الزَّ

 .(Flowering plants)

ةُ يَّ رِ هْ زَ النَّباتاتُ الالّ
.(Non-flowering plants)

ةِ قَ لْ فَ النَّباتاتُ ذاتُ الْ
.(Monocot plants)

تَيْنِ قَ لْ فَ النَّباتاتُ ذاتُ الْ
.(Dicot plants)

. رِ بَ نَوْ نَباتُ الصَّ
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 تقويم المعرفة السابقة:
وّجه الطلبــة إىل تبــادل املعلـــومات حــول مفهوم 
التصنيف؛ عن طريق  تديد خصـــائص التصنيف، 

وإعطاء أمثلة وال أمثلة.

البدء بعرض تقديمي    
اعرض عىل الطلبة صوًرا لنباتات زهرية وال زهرية، 

وشّجع الطلبة عىل وصفها.

تصنيف النباتاتالدرس 2

تقديم الدرس أوًل 

مجموعات النباتات
 مناقشة الفكرة الرئيسة: 

وّزع الطلبة يف  4 جمموعات، ووّزع عىل كل جمموعة   
الطلبة إىل تأمل الصور  املرور ، ووّجه  أكواب إشارة 
أثناء  يف  أهنم  الطلبة  أخرب  يشاهدونه.  ما  ومناقشة 
أصفر،  )أمحر،  أكواب  استخدام  يمكنهم  املناقشة 
أخر(، وذلك  إشارة للمعّلم يف حال احتاج الطلبة 
إىل املساعدة، وّضح هلم أن اللون األخر ُيشري  إىل 
عدم حاجة الطلبة إىل املساعدة، وُيشري اللون األصفر 
إىل حاجتهم إليها، أو إىل وجود سؤال يريدون توجيهه 
إىل املعّلم من دون أن يمنعهم ذلك من االستمرار يف 
إىل  فُيشري  األمحر  اللون  أما  هبم.  املنوطة  املهام  أداء 
قدرهتم  وعدم  املساعدة،  إىل  الشديدة  الطلبة  حاجة 

عىل إمتام مهامهم. اكتب األسئلة اآلتية عىل اللوح: 
كم تتوّقع عدد النباتات يف الطبيعة؟ إجابة حمتملة:   -

ا. عدد كبري جدًّ
كيف درس العلامء النباتات؟ إجابة حمتملة: درسوا   -
والرتكيب،  احلجم،  مثل  وصفاهتا؛  خصائصها 

وطريقة التكاثر.
إجابة  جمموعات؟  يف  النباتات  وضع  أمهية  ما   -
هبا  واالهتامم  وتعّرفها،  دراستها  تسهيل  حمتملة: 

واالستفادة منها.
كيف تتكاثر النباتات؟ إجابة حمتملة: بالبذور.  -

ما املجموعات التي صنّف العلامء النباتات البذرية   -

التدريس  ثانيًا 

توضيح مفاهيم الدرس  
Seeds بذور

Non-flowering plants نباتات ال زهرية
flowering plants نباتات زهرية

راجع املفاهيم واملصطلحات مع الطلبة، واكتب مفهوم البذور عىل اللوح، واسأل الطلبة 
عن معناها، وعن أمهية البذور ثم اكتب املفاهيم: )النباتات الزهرية والنباتات الالزهرية( 

عىل اللوح واسأل الطلبة عن معناها. 
اطلب إليهم رسم توضيحي إلجاباهتم، وكتابة تعليقات عىل رسوماهتم. 

فيها؟ إجابة حمتملة: النباتات الزهرية والنباتات الالزهرية.
اطلـب إىل كل جمموعة تقديم عرض مدته ثالث دقائق.  
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ةُ يَّ رِ هْ النَّباتاتُ الزَّ

لُ إِلى ثِمارٍ  وَّ تَحَ هارٌ تَ ها أَزْ نَباتاتٌ لَ
يْها  لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ . وَ بُذورُ لِها الْ في داخِ

. زِ رَ كَ الْ احِ وَ نَباتاتُ التُّفّ

يَ  هِ وَ  (Monocot plants) ةِ  قَ لْ فَ الْ النَّباتاتِ ذاتِ   : تَيْنِ موعَ جْ مَ إِلى  ةُ  يَّ رِ هْ الزَّ النَّباتاتُ  نَّفُ  تُصَ
تَيْنِ  قَ لْ فَ النَّباتاتِ ذاتِ الْ ةِ، وَ رَ الذُّ حِ وَ مْ قَ ثْلِ نَباتِ الْ ةٍ مِ دَ ةٍ واحِ قَ لْ نْ فَ ها مِ نُ بُذورُ وَّ تَكَ تي تَ النَّباتاتُ الَّ
سِ  دَ عَ الْ وَ صِ  مَّ الْحِ نَباتِ  ثْلِ  مِ تَيْنِ  قَ لْ فَ نْ  مِ ها  بُذورُ نُ  وَّ تَكَ تَ تي  الَّ النَّباتاتُ  يَ  هِ وَ  (Dicot plants)

. الْفولِ وَ

. احٍ فّ ةُ تُ رَ جَ شَ

ةِ. رَ بُذورُ نَباتِ الذُّ . بُذورُ نَباتِ الْفولِ

؟ ةُ يَّ رِ هْ نَّفُ فيها النَّباتاتُ الزَّ تي تُصَ موعاتُ الَّ جْ مَ : ما الْ قَّقُ  أَتَحَ

15

تضم اململكة النباتية )النباتات الالوعائية( التي ال تتوي عىل أوعية ناقلة)مثل 
ناقلة )مثل  التي تتوي عىل أوعية  الوعائية(  الفيوناريا(. و)النباتات  احلزازيات - 

اخلشب واللحاء(. 
وتضم )النباتات الالبذرية( التي تتكاثر باألبواغ )مثل الرسخسيات - اخلنشار( 
و)النباتات البذرية( التي تضم )معّراة البذور( التي تكون بذورها غري مغّطاة بنسيج 
والنباتات  وسايكاديات(.  الصنوبر   - املخروطيات  )مثل  املخروط  داخل  يميها 
احلمضيات  )مثل  الثامر  داخل  توجد  بذورها  التي  النباتات  البذور(  )مغطاة 
تتكّون  التي  النباتات  وهي  الفلقة،  ذات  النباتات  جمموعتن:  وتضم  بأنواعها(، 
بذورها من فلقة واحدة مثل نبات القمح والذرة، والنباتات ذات الفلقتن، وهي 

النباتات اّلتي تتكّون بذورها من فلقتن مثل نبات احلّمص والعدس والفول.

إضاءة للمعّلم 

 استخدام الصور واألشكال: 
اسأل الطلبة:

ما النباتات التي تشاهدها يف الشكلن؟ إجابة حمتملة:   
الصنوبر، التفاح.

له  الصنوبر  نعم،  حمتملة:  إجابة  بذوًرا؟  تكّون  هل   
بذور، وكذلك التفاح.

ثم اسأل الطلبة:
هل هلذه النباتات أزهار؟ إجابة حمتملة: الصنوبر ليس   

له أزهار.
حمتملة:  إجابة  أزهار.  هلا  ليس  أخرى  نباتات  سمِّ   

اخلنشار، سايكاديات، العرعر.
سمِّ النباتات التي هلا أزهار يف الشكل. إجابة حمتملة:   

التفاح.
سمِّ نباتات أخرى من بيئتك هلا أزهار. إجابة حمتملة:   

الربتقال، الليمون، الدراق، الكرز.
فيها؟  الزهرية  النباتات  العلامء  قّسم  التي  املجموعات  ما   

إجابة حمتملة: نباتات ذات الفلقة ونباتات ذات الفلقتن.
ألن  حمتملة:  إجابة  الفلقة؟  ذات  نباتات  ُسّميت  ملاذا   
تقسيم  نستطيع  ال  ألننا  أو  فلقة،  من  تتكّون  بذورها 

بذورها إىل قسمن متساوين.
إجابة  الفلقة.  ذات  نباتات  عىل  أخرى  أمثلة  اذكر   

حمتملة: األرز، الذرة، القمح، اهلليون، األناناس. 
ملاذا ُسّميت نباتات ذات الفلقتن؟ إجابة حمتملة: ألن   
تقسيم  نستطيع  ألننا  أو  فلقتن،  من  تتكّون  بذورها 

بذورها إىل قسمن متساوين.
إجابة  الفلقتن.  ذات  نباتات  عىل  أخرى  أمثلة  اذكر   
حمتملة: مثل نبات احلّمص والعدس والفول، املشمش، 

التفاح، البازالء.

توضيح مفاهيم الدرس  
Monocot plants نباتات ذات الفلقة

Dicot plants نباتات ذات الفلقتين
ذات  ونبـاتات  الفلقـة  ذات  نبــاتات  املفاهيــم:  اكتب 
إليهم  اطلب  ثم  معناها،  عن  الطلبـة  واسـأل  الفلقتن، 

توضيح املفهوم مع كتابة تعليق.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

التفكري  والنقد من مهارات  التحليل  أن  للطلبة  وّضح   *
التي تنّمي ممارستها التفكري عند الشخص. 

 أحتّقق: نباتات ذات الفلقة ونباتات ذات الفلقتن.
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. لْوينٍ ، أَقْالمُ تَ صٌّ قَ ، مِ راقٌ   أَوْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

لٍّ  ةً لِكُ لُ بِطاقَ مَ ، ثُمَّ أَعْ نْ بيئَتِيَ تارُ 10 نَباتاتٍ مِ 1  أَخْ

نْها. مِ
: ظُ 2  أُالحِ

؟ -  تَلِفُ بِمَ تَخْ تُها، وَ تَرْ تي اخْ هُ النَّباتاتُ الَّ تَشابَ بِمَ تَ

؟  -  هارٌ هُ أَزْ تُ تَرْ لْ لِلنَّباتِ الَّذي اخْ هَ

سيـمُ -  كِنُني تَقْ مْ لْ يُ هـارٌ فَهَ إِذا كـانَ لِلنَّبـاتِ أَزْ
؟ يْنِ مَ هِ إِلى قِسْ بُذورِ

نَباتٍ -  لِّ  كُ صائِصَ  خَ لُ  جِّ أُسَ وَ  ، الً وَ دْ جَ لُ  مَ أَعْ
. هُ تُ تَرْ اخْ

في  ةِ  تَشابِهَ مُ الْ النَّباتاتِ  بِطاقاتِ  عُ  أَضَ  : نِّفُ أُصَ  3

نَبـاتـاتِ  نِّفُ  ، ثُـمَّ أُصَ ـةٍ موعَ جْ ها في مَ صائِصِ خَ
. رَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ ةِ إِلى مَ دَ ةِ الْواحِ موعَ جْ مَ الْ

 ، ةٍ موعَ جْ لِّ مَ صائِصِ نَباتاتِ كُ يْنَ خَ نُ بَ 4   أُقارِ

4

. بِطاقاتِ لى الْ ظاتِيَ عَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ وَ

 ر أُخْ نَباتاتٍ  في  رُ  أُفَكِّ ر؟  أُخْ لِنَباتاتٍ  ابِقِ  السّ نيفِ  التَّصْ تِمادُ  اعْ كِنُني  مْ يُ لْ  هَ  : عُ قَّ أَتَوَ  5

 . ةٍ موعَ جْ لِّ مَ ها في كُ عُ ضْ كِنُني وَ مْ يُ

. الئِيَ مَ ها زُ دَ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ الْخَ تُها، وَ دْ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ يْنَ الْخَ نُ بَ 6  أُقارِ

باتاتِ نيفُ النَّ تَصْ َنشاٌط

16

صنّف النباتات يف حديقة بيتك، واكتب املجموعات التي تنتمي إليها.

نشاط منزلي

تصنيف النباتات             الزمن 20 دقيقة نشاط
اهلدف: تصنيف النباتات إىل جمموعاهتا الرئيسة. 

املواد واألدوات: أوراق، مقّص، أقالم تلوين.
أعداد  حسب  كاٍف،  بوقت  واألدوات  املواد  وّفر 

جمموعات الطلبة.
إرشادات األمن والسالمة: نّبه الطلبة إىل  احلذر عند 

استخدام املقص وأقالم التلوين.
خطوات العمل:

وّزع الطلبة يف جمموعات، ووّجه كل جمموعة إىل   1
اختيار 10 نباتات من البيئة، ثّم عمل بطاقة لكل 

منها. 
ُأالحظ:  2

تقّبل إجابات الطلبة وفق النباتات التي اختارهتا   
املجموعة.

تقّبل إجابات الطلبة وفق النباتات التي اختارهتا   
املجموعة.

تقّبل  قسمن؟  إىل  بذوره  تقسيم  يمكنني  هل    
اختارهتا  التي  النباتات  وفق  الطلبة  إجابات 

املجموعة.
يف  الوارد  اجلدول  استخدام  إىل  الطلبة  وّجه   
كتاب األنشطة والتامرين، وتابع الطلبة يف أثناء 
من  واالستفادة  نبات،  كل  خصائص  تسجيل 

األسئلة السابقة يف تسجيل اخلصائص.
ُأصنّف: اطلب إىل الطلبة وضع بطاقات النباتات   3
ثّم تابعهم يف  املتشاهبة يف خصائصها يف جمموعة، 

أثناء توزيع النباتات يف جمموعات أصغر. 
ضمن  مناقشــة  عمـــل  إىل  الطلبة  وّجه  ُأقارن:   4
املجموعــة الواحدة؛ وذلك لعمــــل مقارنة بن 
خصائص نباتات كل جمموعة، واستكامل تسجيل 

خصائص كل نبات عىل البطاقات.
التي  النباتات  وفق  الطلبة  إجابات  تقّبل  أتوّقع:   5

اختارهتا املجموعة. 
إىل كل جمموعة  اطلب  الطلبة،  انتهاء  بعد  ُأقارن:   6
يف  املجموعة  اعتمدهتا  التي  اخلصائص  كتابة 
املجموعات  نتائج  مقارنة  اطلب  ثم  التصنيف، 
اعتامد  يمكن  أنه  إىل  والتوّصل  اللوح،  عىل 
وغريها  الفلقة،  ونوع  األزهار،  وجود  خصيصة 

من اخلصائص.

نشاط عالجي:   
وّزع الطلبة في مجموعات وكّلفهم بتنفيذ ورق عمل 2. تعرض المجموعات أعمالها   

وتناقشها.
نشاط إثرائي:

التوضيحية  الصور  البذرية، واستخدام  النباتات  الطلبة عمل مطوية حول  إىل  اطلب   
للنباتات يف بيئتهم، وكتابة توضيح حول كل جمموعة.

تنويع التدريس
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؟ نَّفُ النَّباتاتُ يْفَ تُصَ : كَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مُ بُذورُ سَ قْ بْاتاتٌ تُ   (.........................): نَ

. هارٌ ها أَزْ نْبُتُ لَ ةٌ ال تَ يَّ رِ   (.........................): نَباتاتٌ بِذْ

. لُ إِلى ثِمارٍ وَّ تَحَ ا، تَ هارً نْتِجُ أَزْ ةٌ تُ يَّ رِ   (.........................): نَباتاتٌ بِذْ

، الْكوسا،  وُ رْ ، السَّ يُّ دُ الْجورِ رْ وَ : الْ ةٍ يَّ رِ هْ الزَ ةٍ وَ يَّ رِ هْ تِيَةَ إِلى نَباتاتٍ زَ نِّفُ النَّباتاتِ اآلْ 3  أُصَ

. تُقالُ بُرْ بّارُ ، الْ ، الصَّ ، التّينُ اقُ رّ الدُّ

فاتِها  لى صِ رَ بِناءً عَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ نيفُ النَّباتاتِ إِلى مَ كِنُني تَصْ مْ لْ يُ : هَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

. تِيَ حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ ةِ كَ تَرَ شْ مُ الْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

دادُ
َعْ

ْ األ

النَّباتُ

دادَ  أَعْ بَيَّنُ  يُ الّذي  بَيانِيَّ  الْ مَ  سْ الرَّ لِّلُ  أُحَ
تِّبُ النَّباتاتِ  ةٍ ما، ثُمَ أُرَ نْطَقَ النَّباتاتِ في مِ

دِ. دَ عَ بَ الْ سْ ا حَ يًّ دِ تيبًا تَصاعُ رْ تَ

ةٌ يَّ نِّ ةٌ فَ حَ لَوْ
موعاتِ النَّباتاتِ  جْ ا لِبَعْضِ مَ رً وَ عُ صُ مَ أَجْ
ثُمَّ  ها،  ضِ لِبَعْ ا  فً صْ وَ تُبُ  أَكْ وَ تُها  فْ رَّ عَ تَ تي  الَّ

. فِّ ةٍ في الصَّ يَّ دارِ ةٍ جِ حَ وْ لى لَ ها عَ ضُ رِ أَعْ

ورُ
ر عْ

ْمُالزَّ ط
ْبُ ال

بُ
َ ق َيْ ق

ْ ال
ُ وط

ّ ل ْبَ ل
ا
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َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُم الرِّ

17

استخدام جدول التعّلم   
النباتات  جمموعات  عن  تعّلموه  ما  يف  الطلبة  راجع 
وأسس تصنيفها. واكتب إجاباهتم يف جدول التعّلم يف 

عمود )ماذا تعّلمنا؟(.
إجابات أسئلة مراجعة الدرس 

الفكرة الرئيسة.  1
بذرية.   بذرية وال  نباتات  إىل  تكاثرها  حسب طرائق 

وحسب وجود األزهار )زهرية وال زهرية(.
املفاهيم واملصطلحات.  2

  ذات الفلقتن.
  ال زهرية.

  زهرية.
أصنف.  3

 النباتات الزهرية: الورد اجلوري، الكوسا، الدراق، 
التن، الربتقال، الصبار.

 النباتات الالزهرية: الرسو.
التفكري الناقد.  4

األوعية  وجود  مثل  النبات،  يف  أخرى  خصائص 
إىل  فأصنفها  النبات،  يف  واللحاء(  )اخلشب  الناقلة 

نباتات وعائية ونباتات ال وعائية.

التقويم ثالثًا 

وخصائصها،  النباتات  أنواع  يف  الطلبة  ناقش 
ووّضح هلم أهنا جزء من نباتات حممية عجلون، وبّن 

هلم أمهية املحافظة عليها ودورها يف البيئة.
ا:  النبــاتات مرّتبـــة حسب أعـدادها تصاعديًّ

الزعرور، القيقب، البطم، البلوط.

العلوم        مع         الرياضيات  

يعمل الطلبة ضمن جمموعات بعد توزيعهم من 
ِقَبل املعلم وتديد املهام، ثم تعرض كل جمموعة بعد 
أحد  وُيقّدم  الصف،  يف  احلائط  لوحة  عىل  إلصاقها 
للنباتات  خمترًصا  توضيًحا  جمموعة  كل  من  الطلبة 

املختارة ويناقش بقية الطلبة.

العلوم         مع              الفن  

)2(ورقة عمل
توظيف التكنولوجيا

عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
تقديمية  عــروض  أو  تعليمية  فيديوهات 
تصنيف  طرائق  موضوع  حول  جاهزة، 
النباتات، ويمكنك تصميم عروض تقديمية 
تتعّلق بموضوع الدرس. شارك الطلبة هذه 
املدرسة  صفحة  طريق  عن  التعليمية  املواد 
الواتس  تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية، 
 Microsoft عىل  جمموعة  بإنشاء  أو  آب، 
مناسبة؛  تكنولوجية  وسيلة  أي  أو   ،teams

باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.

َمْجموَعاُت النَّباتاِت 

ُلها ، ُثمَّ ُأجيُب َعن اأْلَْسِئَلِة  1- في ما َيْأتي قاِئَمٌة َتحوي َمْجموعًة ِمَن النَّباتاِت . َأَتَأمَّ
تي َتليها:  الَّ

ٌة  ٌة     َزْهِريَّ ٌة      البِْذِريَّ نَْوَبُر   الَزْهِريَّ ُص     اْلَقْمُح     الصَّ        التُّّفاُح     اْلِحمَّ

ِة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . ِمَن اأْلَْمثَِلِة َعلى النَّباتاِت الاّلْزَهِريَّ

ِة . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 2 . ِمَن اأْلَْمثَِلِة َعلى النَّباتاِت  الزَّ

ُة إِلى َنباتاٍت . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 3 . ُتَصنَُّف النَّباتاُت الزَّ

2- َأْختاُر َنباًتا ُأِحبُُّه، ُثمَّ َأْرُسُمُه، ُثّم ُأَصنُِّفُه. 

ُيَصنَُّف النَّباُت الَّذي اْخَتْرُتُه إِلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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يَواناتِ موعاتُ الْحَ جْ مَ
لى  موعاتٍ بِناءً عَ جْ يَواناتِ في مَ لَماءُ الْحَ عُ نَّفَ الْ صَ

نْها: مِ هُ بِها، وَ تَشابَ تي تَ فاتِ الَّ الصِّ
يِيّاتِ ةُ الثَّدْ موعَ جْ مَ

طّاةٌ  غَ مُ ها  سامُ أَجْ يَواناتٌ  حَ  (Mammals) يِيّاتُ  الثَّدْ
ةِ،  الدَ وِ بِالْ رُ  تَكاثَ تَ وَ  ، تَيْنِ ئَ بِالرِّ تَنَفَّسُ  تَ  ، وِ رْ فَ الْ أَوِ  رِ  عْ بِالشَّ
 ، رودُ قُ الْ ، وَ بِلُ ِ يْها: اإلْ لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ ها. وَ غارَ عُ صِ ضِ تُرْ وَ
بِهُ الطُّيورَ  عَ أَنَّها تُشْ ؛ مَ فافيشُ الْخَ ، وَ الفينُ الدَّ ، وَ يَلَةُ فِ الْ وَ

. يْنِ ناحَ جودِ الْجَ بِوُ

3 ْرُس َتْصنيُف اْلَحَيواناِتالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  يَواناتِ  الْحَ لَماءُ  عُ الْ نَّفَ  صَ

فاتِها. بَ صِ سْ موعاتٍ حَ جْ مَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.(Mammals)  ُيِيّات الثَّدْ
 .(Reptiles)  ُف واحِ الزَّ

.(Insects)  ُرات شَ الْحَ
.(Fish)  ُماك َسْ األْ
.(Birds)  ُالطُّيور

.(Amphibians)  ُمائِيّات بَرْ الْ

. دٌ قِـرْ

18

 تقويم المعرفة السابقة  
السؤال:  ووّجه  النباتات،  بمجموعات  الطلبة  ذّكر 
احلرشات،  حمتملة:  إجابة  احليوانات؟  جمموعات  ما 

األسامك، الطيور...............

البدء بعرض فيديو   
اعرض عىل الطلبة فيديو حليوانات يف بيئات خمتلفة، وشّجع 

الطلبة عىل وصفها.

تصنيف الحيواناتالدرس 3

تقديم الدرس أول 

مجموعات الحيوانات
  مناقشة الفكرة الرئيسة. 

اكتب الفكرة الرئيسة للدرس عىل اللوح، ثم اسأل:
إجابة  بالوالدة؟  تتكاثر  التي  احليوانات  ُتسّمى  ماذا   

حمتملة: الثدييات.
ما احليوانات التي هلا قرون استشعار؟ إجابة حمتملة:   

احلرشات. 
إجابة  تعيش؟  وأين  زعانف؟  هلا  التي  احليوانات  ما   

حمتملة: األسامك، يف املاء.
 استخدام الصور واألشكال والرسوم:

اسأل الطلبة:
ما احليوانات التي تشاهدها يف الشكل؟ إجابة حمتملة:   

قرد.
ماذا ُيغّطي جسم القرد؟ إجابة حمتملة: الشعر،...  

أين يعيش القرد؟ إجابة حمتملة: الغابة...  
إجابة حمتملة: بوساطة  كيف تتنفس هذه احليوانات؟   

الرئتن،...
إجابة حمتملة: بالوالدة  كيف تتكاثر هذه احليوانات؟   

....
حمتملة:  إجابة  صغارها؟  احليوانات  هذه  ترضع  هل   

نعم.
ترضع  ألهنا  حمتملة:  إجابة  الثديّيات؟  ُسّميت  ملاذا   

صغارها.

التدريس  ثانيا 

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

من  والرباهن  األدلة  وتقديم  التنبؤ  أن  للطلبة  وّضح   *
مهارات التفكري.

توضيح مفاهيم الدرس  
 راجع مفاهيم الدرس مع الطلبة، واكتب املفهوم )الثديّيات( عىل اللوح، واسأل الطلبة عن معناها، 

ثم اسأهلم عن أهم خصائصها، واطلب إىل الطلبة تسجيلها عىل اللوح.

احلية  الكائنات  أنواع  املليون من  املليون وربع  يزيد عىل  ما  احليوانية  اململكة  تضم 
املتباينة يف الشكل واحلجم، منها ما ال ترى بالعن املجردة كبعض أنواع العنكبيات ومنها 
أنواع من احليتان ُتعّد أضخم الكائنات احلية عىل األرض. وقد  قّسم العلامء حيوانات 
هذه اململكة إىل 16 قبيلة؛ منها 15 قبيلة تضم حيوانات الفقارية، وقبيلة تضم احلبليات 
التي ينتمي إليها تت- قبيلة الفقاريات، وتت-  قبيلة حبليات الرأس، وتت-  قبيلة 

حبليات الذيل. وُتشّكل الالفقاريات %95 من أنواع حيوانات هذه اململكة.

إضاءة للمعّلم 
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 أحتّقق: ُيغّطي جسمها الفرو، تلد صغارها وترضعها.

راتِ شَ ةُ الْحَ موعَ جْ مَ

لٍ  يْكَ بِهَ طّاةٌ  غَ مُ ها  سامُ أَجْ وَ  ، عارٍ تِشْ اسْ نا  رْ قَ وَ لٍ  جُ أَرْ تُّ  سِ ها  لَ يَواناتٌ  حَ  (Insects) راتُ  شَ الْحَ
. لُ النَّمْ ) وَ عوفُ رْ سُ النَّبِيِّ (السَّ يْها فَرَ لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ . وَ بَيْضِ رُ بِالْ تَكاثَ تَ ، وَ لْبٍ يٍّ صُ جِ خارِ

فاةٌ. لَحْ سُ

أَفْعى.

يْها؟ دَ عارِ لَ تِشْ سْ دُ قُرونِ االْ دَ مْ عَ كَ ةِ؟ وَ رَ شَ لِ الْحَ جُ دُ أَرْ دَ مْ عَ كَ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

. هُ صائِصَ دُ خَ دِّ . أُعَ يِيّاتِ ةِ الثَّدْ موعَ جْ نْ مَ نَبُ مِ َرْ : األْ قَّقُ  أَتَحَ

فِ واحِ ةُ الزَّ موعَ جْ مَ

طًّى  غَ هـا جـافٌّ مُ لْدُ يَواناتٌ جِ فُ (Reptiles)؛ حَ واحِ الزَّ
ةِ  ثِلَ َمْ نَ األْ مِ . وَ بَيْضِ رُ بِالْ تَكاثَ ، وتَ تَيْنِ ئَ تَنَفَّسُ بِالرِّ ، تَ فِ راشِ بِالْحَ

َفاعي. األْ ، وَ فُ الحِ السَّ ، وَ يْها: التَّماسيحُ لَ عَ

. ساحٌ تِمْ

. ةٌ لَ .نَمْ عوفٌ رْ سَ

19

توضيح مفاهيم الدرس  
 راجع مفاهيم الدرس مع الطلبة، واكتب مفهومي الزواحف 
اسأهلم  ثم  معناها،  عن  الطلبة  واسأل  اللوح  عىل  واحلرشات 
عن أهم خصائص كل جمموعة مع ذكر أمثلة عىل كل جمموعة 

ورسم بعضها عىل اللوح. 

 استخدام الصور واألشكال: 
اسأل الطلبة:

ما احليوانات التي تشاهدها يف الشكل؟ إجابة حمتملة:   
سلحفاة، أفعى، متساح.

ماذا ُيغّطي جسم السالحف، واألفاعي، والتامسيح؟   
إجابة حمتملة: احلراشف،...

التمساح؟  األفعى،  السلحفاة،  من  كل  يعيش  أين   
أما  اليابسة،  عىل  واألفعى  السلحفاة  حمتملة:  إجابة 

التمساح ففي املاء.
بوساطة  حمتملة:  احليوانات؟إجابة  هذه  تتنفس  كيف   

الرئتن،...
حمتملة:  إجابة  احليـــوانات؟  هذه  تتكـــاثر  كيف   

بالبيض......
حمتملة:  إجابة  صغارها؟  احليوانات  هذه  ُترضع  هل   

ال.

هل جلدها رطب؟ إجابة حمتملة: ال.  

اسأل الطلبة:
ما احليوانات التي تشاهده يف الشكل؟ إجابة حمتملة:   

فرس النبي )الرسعوف(، ونملة.
هيكل  حمتملة:  إجابة  احلرشة؟  جسم  ُيغّطي  ماذا   

خارجي صلب،...
أين تعيش هذه احلرشة؟ إجابة حمتملة: عىل اليابسة.  

حمتملة:  إجابة  احلشــــرة؟  هــذه  تتكـــاثر  كيف   
بالبيض....

ْكَل ُل الشَّ أتأّمل الشكلأََتَأمَّ

عدد أرجلها 6 وقرون االستشعار 2.

توظيف التكنولوجيا

تعليمية أو عروض تقديمية  املوثوقة عن فيديوهات  املواقع اإللكرتونية  ابحث يف 
عروض  تصميم  ويمكنك  احليوانات،  تصنيف  طرائق  موضوع  حول  جاهزة، 
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  الطلبة  شارك  الدرس.  بموضوع  تتعّلق  تقديمية 
صفحة املدرسة اإللكرتونية، أو عن طريق تطبيق الواتس آب، أو بإنشاء جمموعة عىل 

Microsoft teams، أو أي وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.
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؟ يَواناتِ موعاتِ الْحَ جْ نْ مَ ها مِ يْرِ نْ غَ ةُ الطُّيورِ عَ موعَ جْ تَلِفُ مَ : بِمَ تَخْ قَّقُ  أَتَحَ

. بِ رْ كَ كُ الْ مَ سَ

. بِطْريقُ الْ

. رُ نْدَ لَمَ السَّ

ماكِ َسْ ةُ األْ موعَ جْ مَ

كُ  رَّ تَحَ تَ عانِفُ  زَ ها  يْ دَ لَ يَواناتٌ  حَ  (Fish) ماكُ  َسْ األْ
 ، الْماءِ فِي  تَعيشُ  وَ  ، ورِ شُ قُ بِالْ طًّى  غَ مُ ها  مُ سْ جِ تِها،  ساطَ بِوَ
نَ  مِ وَ  . بَيْضِ بِالْ رُ  تَكاثَ تَ وَ  ، ياشيمِ الْخَ طَريقِ  نْ  عَ تَنَفَّسُ  تَ وَ

. بِ رْ كَ كُ الْ مَ سَ شِ وَ رْ قِ ماكُ الْ يْها أَسْ لَ ةِ عَ ثِلَ َمْ األْ

ةُ الطُّيورِ موعَ جْ مَ

ها  سامَ أَجْ يشُ  الرّ طّي  غَ يُ يَواناتٌ  حَ  (Birds) الطُّيورُ 
فانِ  طَرَ نْها  مِ لٍّ  لِكُ وَ  ، ةٌ نِحَ أَجْ ها  ظَمِ عْ مُ  لَد وَ  ، غالِبِ الْ في 
ثِلَةِ  َمْ األْ نَ  مِ وَ  . بَيْضِ بِالْ رُ  تَكاثَ تَ وَ  ، تَيْنِ ئَ بِالرِّ تَنَفَّسُ  تَ  ، نْقارٌ مِ وَ

. لَقُ قْ اللَّ بِطْريقُ وَ يْها الْ لَ عَ

مائِيّاتِ ةُ الْبَرْ موعَ جْ مَ

 ، طْبٌ رَ ها  لْدُ جِ يَواناتٌ  حَ  (Amphibians) مائِيّاتُ  بَرْ الْ
في  ياشيمِ  الْخَ طَريقِ  نْ  عَ تَنَفَّسُ  تَ وَ  ، الْماءِ في  ياتَها  حَ أُ  بْدَ تَ
تَعيشُ  فَ ها؛  وِّ نُمُ تِمالِ  اكْ نْدَ  عِ ا  أَمّ  . الْماءِ في  جودِها  وُ ناءِ  أَثْ
رُ  تَكاثَ تَ وَ  ، تَيْنِ ئَ بِالرِّ تَنَفَّسُ  تَ وَ  ، الْماءِ بَ  قُرْ ةِ  يابِسَ الْ لى  عَ
يْها  لَ عَ ةِ  ثِلَ َمْ األْ نَ  مِ وَ الْماء.  في  ها  بُيوضَ عُ  تَضَ وَ  ، بَيْضِ بِالْ

. عُ دَ فْ الضِّ رُ وَ نْدَ لَمَ السَّ

20

توضيح مفاهيم الدرس  
 راجع مفاهيم الدرس مع الطلبة، واكتب املفاهيم )األسامك، 
الطيور، الربمائيات(، عىل اللوح واسأل الطلبة عن معناها، ثم 
كل  عىل  أمثلة  وذكر  جمموعة،  كل  خصائص  أهم  عن  اسأهلم 

جمموعة، ورسم بعضها عىل اللوح.

 استخدام الصور واألشكال:
اسأل الطلبة:

ماذا ُيغّطي جسم األسامك؟ إجابة حمتملة: القشور،...  
الزعانف لألسامك؟ إجابة حمتملة: تساعدها  ما أمهية   

عىل احلركة والسباحة،...
كيف تتكاثر األسامك؟ إجابة حمتملة: بالبيض...  
كيف تتنفس؟ إجابة حمتملة: بواساطة اخلياشيم.  

معظمها  حمتملة:  إجابة  الطيور؟  جسم  ُيغّطي  ماذا   
ُيغّطي جسمها الريش.

هل يطري البطريق؟إجابة حمتملة: ال.  
إجابة  والنعامة؟  والبطريق  الدجاجة  تطري  ال  ملاذا   

حمتملة: وزهنا ثقيل،...
كيف تتكاثر الطيور؟ إجابة حمتملة: بالبيض...  

كيف تتنفس؟ إجابة حمتملة: بالرئتن.  
حمتملة:جلد  إجابة  السلمندر؟  جسم  ُيغّطي  ماذا   

رطب،...
  أين تعيش الربمائيات؟ إجابة حمتملة: يف املاء أو قرب 

املاء، ...
تعيش  ألهنا  حمتملة:  إجابة  الربمائّيات؟  ُسّميت  ملاذا   
اليابسة  اآلخرعىل  واجلزء  املاء،  يف  حياهتا  من  جزء 

)الرب(...
كيف تتكاثر الربمائّيات؟ وأين تضع بيوضها؟ إجابة   

حمتملة: بالبيض...، تضع بيوضها يف املاء...
كيف تتنفس؟ إجابة حمتملة:عندما تعيش عىل اليابسة   
بوساطة  املاء  يف  تعيش  وعندما  الرئتن،  بوساطة 

اخلياشيم.

نشاط عالجي:   
وّزع الطلبة في مجموعات وكّلفهم بتنفيذ ورق عمل 3. تعرض المجموعات أعمالها   

وتناقشها.
نشاط إثرائي: 

اطلب إىل الطلبة عمل مطوية حول أي من جمموعات احليوانات، واستخدام الصور   
التوضيحية للحيوانات يف بيئتهم، وكتابة توضيح حول كل جمموعة.

تنويع التدريس 

 أحتّقق: ُيغّطي جسمها الريش.
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. لْوينٍ ، أَقْالمُ تَ صٌّ قَ ، مِ راقٌ   أَوْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

انٍ  يَوَ لِّ حَ ةً لِكُ لُ بِطاقَ مَ ؛ ثُمَّ أَعْ يَواناتٍ تَارُ 10 حَ 1  أَخْ

    . هُ تُ تَرْ اخْ

بِمَ  تُها، وَ تَرْ تي اخْ يَواناتُ الَّ هُ الْحَ تَشابَ : بِمَ تَ ظُ 2  أُالحِ

؟ تَلِفُ تَخْ

تازُ بِها  مْ تي يَ فاتِ الَّ نَ الصِّ ةٍ مِ فَ نْ صِ ةً عَ ئِلَ هُ أَسْ جِّ 3  أُوَ

م) أَوْ  ةُ بـِ (نَعَ جابَ ِ يْثُ تَكونُ اإلْ يَواناتِ بِحَ دُ الْحَ أَحَ
؟  يْلٌ ذَ هُ  تُ تَرْ اخْ الَّذي  يَوانِ  لِلْحَ لْ  هَ  : ثْلَ مِ (ال).  بـِ 

؟ ةٌ نِحَ هُ أَجْ لْ لَ ؟ هَ عارٍ تِشْ هُ قرونُ اسْ لْ لَ هَ

صائِصَ  لُ خَ جِّ أُسَ ، وَ الً وَ دْ لُ جَ مَ : أَعْ نْظيمُ الْبَياناتِ 4  تَ

. هُ تُ تَرْ يَوانٍ اخْ لِّ حَ كُ

ةِ في  تَشابِهَ مُ يَواناتِ الْ عُ بِطاقاتِ الْحَ : أَضَ نِّفُ 5  أُصَ

. ةٍ موعَ جْ ها في مَ صائِصِ خَ

 ، ةٍ موعَ جْ مَ لِّ  كُ يَواناتِ  حَ صائِصِ  خَ يْنَ  بَ نُ  أُقارِ  6

. بِطاقاتِ لى الْ ظاتِيَ عَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ وَ

 ر يَواناتٍ أُخْ رُ في حَ ر؟ أُفَكِّ يَواناتٍ أُخْ ابِقِ لِحَ نيفِ السّ تِمادُ التَّصْ كِنُني اعْ مْ لْ يُ : هَ عُ قَّ 7   أَتَوَ

. ةٍ موعَ جْ لِّ مَ ها في كُ عُ ضْ كِنُ وَ مْ يُ

. الئِيَ مَ ها زُ دَ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ الْخَ تُها، وَ دْ تَمَ تي اعْ صائِصِ الَّ يْنَ الْخَ نُ بَ 8  أُقارِ

يَواناتِ نيفُ الْحَ تَصْ َنشاٌط
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تصنيف احليوانات         الزمن 20 دقيقة نشاط
اهلدف: تصنيف احليوانات إىل جمموعاهتا الرئيسة. 

املواد واألدوات: أوراق، مقّص، أقالم تلوين.
الطلبة إىل احلذر يف  إرشادات األمن والسالمة: وّجه 

أثناء التعامل مع املقص وأقالم التلوين.
خطوات العمل: 

1  وّزع الطلبة يف جمموعات، ووّجه كل جمموعة إىل اختيار 
10 حيوانات من البيئة، ثّم عمل بطاقة لكل منها.

ُأالحظ:  2
تقّبل إجــابات الطلبــة وفـق احليوانات التي   

اختارهتا املجموعة.
شّجع الطلبــة عىل صياغـة األسئلة، وساعدهم عىل   3

ذلك مثل:
أم قرون  ذيل  اخــرتته  الـذي  للحيـــوان  هل   

استشعار وأجنحة؟ 
هل أجسامها مغّطاة بالشــعر أم الفـرو، وتلد   

صغارها وترضعها؟
هل أجسامها مغّطاة باحلراشف، وتضع بيوًضا؟  

أم  ريش  أم  قشور  اخرتته  الذي  للحيوان  هل   
جلد رطب؟

هل للحيوان الذي اخرتته ذيل أم منقار أم أجنحة؟        
4   تنظيم البيانات: وّجه الطلبة إىل استخدام اجلدول 
الوارد يف كتاب األنشطة والتامرين، وتابع الطلبة 
يف أثناء تسجيل خصائص كل حيوان، واالستفادة 

من األسئلة السابقة يف تسجيل اخلصائص.
ُأصنّف: اطلب إىل الطلبة وضع بطاقات احليوانات   5
ثّم تابعهم يف  املتشاهبة يف خصائصها يف جمموعة، 

أثناء توزيع احليوانات يف جمموعات أصغر. 
ضمن  مناقشة  عمل  إىل  الطلبة  وّجه  ُأقارن:   6
بن  مقارنة  لعمل  وذلك  الواحدة؛  املجموعة 
كل  خصائص  وتسجيل  احليوانات،  خصائص 

حيوان عىل البطاقة اخلاصة به
التي  أتوّقع: تقّبل إجابات الطلبة وفق احليوانات   7

اختارهتا املجموعة. 
ُأقارن: بعد انتهاء الطلبة، اطلب إىل كل جمموعة كتابة   8
التصنيف،  يف  املجموعة  اعتمدهتا  التي  اخلصائص 
اللوح  عىل  املجموعات  نتائج  مقارنة  اطلب  ثم 

والتوّصل إىل أنه يمكن اعتامد خصائص خمتلفة. 

)3(ورقة عمل

َمْجموَعاُت اْلَحَيواناِت 

ُأَصنُِّف اْلَحَيواناِت:

ٍع. َفاُت اْلَمْذكوَرِة يف ُكلِّ ُمَربَّ ٍع ِمَن اْلُمَربَّعاِت اآْلتَِيِة َحَيواَنْنِ َتنَْطبُِق َعَلْيهام الصِّ َأْرُسُم يف ُكلِّ ُمَربَّ

َحَيواناٌت هَلا َأْرَبَعُة َأْطراٍف

َحَيواناٌت َتعيُش يف اْلماِء

َحَيواناٌت َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض

َحَيواناٌت َأْجساُمها ُمغّطاٌة بِاْلَفْرِو
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 ، نْقارِ مِ جودُ الْ وُ ، وَ مِ سْ طاءُ الْجِ يْثُ غِ نْ حَ الطُّيورِ مِ يِيّاتِ وَ يْنَ الثَّدْ نُ بَ : أُقارِ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

. رِ ةُ التَّكاثُ طَريقَ وَ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

ها. غارَ عى صِ تَرْ ، وَ يشُ سوها الرّ يَواناتٌ يَكْ   (...................): حَ

. ةِ يابِسَ لى الْ ، ثُمَّ تَعيشُ عَ ياتَها في الْماءِ أُ حَ بْدَ يَواناتٌ تَ   (...................): حَ

 ، لُ مَ الْجَ يْها:  إِلَ نْتَمي  تَ تي  الَّ بَةِ  ناسِ مُ الْ موعاتِ  جْ مَ الْ في  تِيَةَ  اآلْ يَّةَ  الْحَ الْكائِناتِ  نِّفُ  أُصَ  3

 ، ساحُ التِّمْ  ، لُ النَّمْ  ، شِ رْ قِ الْ كُ  مَ سَ  ، رُ قْ الصَّ  ، ةُ رَ بَقَ الْ  ، ةُ سوقَ عْ الدَّ  ، رُ نْدَ لَمَ السَّ  ، بابُ الذُّ
. بَطُّ ، الْ رُ َفْعى، النَّسْ األْ

فاتِها  لى صِ ؛ بِناءً عَ رَ غَ موعاتٍ أَصْ جْ يَواناتِ في مَ نيفُ الْحَ كِنُني تَصْ مْ لْ يُ : هَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

. تِيَ حُ إِجابَ ضِّ ، أُوَ ةِ كَ تَرَ شْ مُ الْ

هُ  مَ سْ جِ طّي  تُغَ وَ  ، بَيْضِ بِالْ رُ  تَكاثَ يَ يًّا  حَ كائِنًا  فيها  نِّفُ  أُصَ تي  الَّ ةُ  موعَ جْ مَ الْ ما   : نِّفُ أُصَ  5

؟ فُ راشِ الْحَ

؟ ةِ الطُّيورِ موعَ جْ نَّفُ في مَ . لِماذا ال يُصَ بَيْضِ رُ بِالْ تَكاثَ يِّيٌّ يَ يٌّ ثَدْ : كائِنٌ حَ كيرُ النّاقِدُ 6  التَّفْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
 ، ةِ الطُّـيورِ ـموعَ جْ ـنْ مَ ـيَوانـًا مِ ـتارُ حَ أَخْ
زَ  رَ حُ فيها أَبْ ضِّ لى لِسانِهِ أُوَ ةً عَ تُبُ قِصَّ أَكْ وَ
ةَ  صَّ قِ ضُ الْ رِ ، ثُمَّ أَعْ يْفَ يَعيشُ كَ هِ وَ صائِصِ خَ

. الئِيَ مَ أَمامَ زُ

ـموعاتِ  جْ ـحُ فيـهِ مَ ضِّ ا أُوَ ـقً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
ـدامِ  تِخْ ها بِاسْ ماءَ تُبُ أَسْ أَكْ ، وَ يَوانـاتِ الْحَ

. سومِ الرُّ رِ وَ وَ الصُّ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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استخدام جدول التعّلم   
احليوانات  جمموعات  عن  تعّلموه  ما  يف  الطلبة  راجع 
وأسس تصنيفها، وسّجل إجاباهتم يف جدول التعّلم يف 

عمود ) ماذا تعّلمنا؟(.
إجابات أسئلة مراجعة الدرس

1  الفكرة الرئيسة.

الطيورالثديّيات

الريش.الشعر أو الفرو.غطاء اجلسم:

منقار البط فقط من وجود املنقار: 
الثدييات له منقار. 

مجيعها هلا منقار.

بالوالدة ما عدا منقار طريقة التكاثر:
البط

بالبيض

املفاهيم واملصطلحات.  2
 الطيور.

  الربمائيات.
3  ُأصنّف.

األسمكاحلرشاتالربمائّياتالطيورالزواحفالثديّيات

 اجلمل
البقرة

األفعى
التمساح

النرس
البط

الذبابالسلمندر
الدعسوقة

النمل

سمك 
القرش

العمود  وجود  حسب  ُتصنّف  نعم،  الناقد.  التفكري   4
الفقاري إىل فقاريات والفقاريات.

5  أصنف. الزواحف.
التفكري الناقد. ألنه ُيرضع صغاره.  6

التقويم ثالثًا 

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، واعرض ملصقاهتم عىل لوحة جدارية.

العلوم         مع              الفن  

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، عىل أن تتضّمن قصصهم أبرز خصائص الطري املفّضل 
لدهيم . ُتقرأ التقارير يف احلصة الصفية وُتناقش من بقية الطلبة، ويعرض الطلبة صوًرا 

توضيحية لطريهم املفضل.

العلوم        مع            الكتابة  
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طَرِ تَ الْخَ ةٌ تَحْ يَّ رِ فُ بَحْ الحِ ... سَ نْقِراضِ طَرُ االْ خَ

نَ  مِ ةٍ  تَلِفَ خْ مُ أَماكِنَ  في  راضِ  نْقِ االْ طَرِ  تَ خَ تَحْ ةٌ  جودَ وْ مَ فُ  واحِ زَ يَ  هِ ةُ  يَّ رِ بَحْ الْ فُ  الحِ السَّ
في  ةِ.  َخيرَ األْ عامٍ  ئَةِ  مِ الْ في  ةِ  يَّ رِ بَحْ الْ فِ  الحِ السَّ أَفْرادِ  دِ  دَ عَ لى  عَ فاضٌ  انْخِ أَ  طَرَ دَ  قَ فَ ؛  مِ عالَ الْ
راتٍ  شَ عِ عَ لى بِضْ مَ عَ يَوْ ها الْ دُ دَ زيدُ عَ لكِنْ ال يَ ، وَ ةِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ دُ آالفُ السَّ الْماضي كانَتْ توجَ

. ئِلَةِ َسْ نِ األْ ياناتِ عامِ 2015، ثُمَّ أُجيبُ عَ بَيِّنُ بَ تي الَّذي يُ بَيانِيِّ اآلْ مِ الْ سْ نُ في الرَّ عَّ . أَتَمَ طْ قَ فَ

؟ ةِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ ةِ السَّ ِصابَ بِّبٍ إلِ سَ بَرُ مُ 1  ما أَكْ

فِ  الحِ ةِ السَّ لِ إِصابَ وامِ لَ عَ وْ ، حَ بَيانِيِّ مِ الْ سْ بَياناتِ في الرَّ نَ الْ هُ مِ تِنْتاجُ كِنُني اسْ مْ 2   ما الَّذي يُ

؟ ةِ يَّ رِ بَحْ الْ

. راضِ نْقِ طَرِ االْ نْ خَ ةِ مِ يَّ رِ بَحْ فِ الْ الحِ ةِ السَّ مايَ حُ طَرائِقَ لِحِ تَرِ 3  أَقْ

دُ  دَ عَ
فِ  الحِ السَّ

ةِ  يَّ رِ الْبَحْ
. ةِ صابَ الْمُ

. ةِ يَّ رِ فِ البَحْ الحِ ةِ السَّ لُ إِصابَ وامِ عَ
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خطر النقراض... 
سالحف بحرية تحت الخطر

اهلدف
الكائنات  هُتّدد  التي  املخاطر  أهم  الطالب  تعّرف   
الوسائل  واّتباع  انقراضها،  إىل  وتؤدي  الربية  احلية 

حلاميتها والعناية هبا.

إرشادات وتوجيهات
يف  الطلبة  وّزع  والتوّسع،  اإلثراء  قراءة  قبل 

جمموعات، ثم وّجه إليهم األسئلة اآلتية:

مجيع  تقبل  البحرية؟  السالحف  عن  تعرف  ماذا   
إجابات الطلبة.

بَِم ختتلف السالحف البحرية عن الربية؟ احلجم،   
مكان املعيشة.

كيف تتنّفس؟  

أين تضع بيوضها؟ اليابسة.  
وناقش  اآلتية  األسئلة  اسأل  القراءة،  أثناء  يف 

الطلبة فيها:
ما املخاطر التي هُتّدد السالحف البحرية؟  

هل السالحف البحرية مهددة باالنقراض؟  

اقرتح وسائل وطرائق حلاميتها.  

باالنقراض؟  مهددة  أخرى  حيوانات  تعرف  هل   
اذكر أمثلة.

لو كنت من صنّاع القرار، ماذا تقرتح من القوانن   
حلامية احلياة الربية من خطر تعّرضها لالنقراض.

اإلثراء والتوّسع

اإلثراء والتوّسع

كّلف الطلبة بقراءة اإلثراء والتوّسع حول انقراض السالحف البحرية من كتاب الطالب، 
والتمعن يف الرسم البياين، واإلجابة عن األسئلة.

إجابة أسئلة اإلثراء والتوسع.

كوابل طويلة.  1

إجابة حمتملة: للصناعة تأثري كبري يف إصابة السالحف البحرية وتعريضها للخطر.  2

إجابة حمتملة: ال ُألقي النفايات يف البحر، أتّدث يف إذاعة املدرسة عن األخطار   3
البيئة والكائنات  التي تواجها احلياة الربية، وأرشدهم إىل رضورة احلفاظ عىل 

احلية فيها.
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1مراجعة الوحدة 
: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

ها. سامَ طّي أَجْ غَ ريشٍ يُ نْقارٍ وَ يَّزُ بِمِ تَمَ يَواناتٌ تَ  (...............): حَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مُ بُذورُ سَ قْ  (...............): نَباتاتٌ ال تُ

يْنَها. هِ بَ هِ التَّشابُ جُ لى أَوْ ؛ بِناءً عَ موعاتٍ جْ يَّةِ في مَ عُ الْكائِناتِ الْحَ ضْ  (...............): وَ

. ضي حياتَها في الْماءِ تي تَقْ يَواناتِ الَّ نَ الْحَ  (...............): مِ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

بَةٌ  عْ بانْدا، لُ ، دُبُّ الْ طْبِيُّ قُ بُّ الْ ، الدُّ بُنِّيُّ بُّ الْ : الدُّ تِيَةِ يَواناتِ اآلْ نيفٍ لِلْحَ تاحَ تَصْ فْ ئُ مِ 2  أُنْشِ

. ةِ دُبٍّ لى صورَ عَ

هِ  هذِ . وَ لِ نْزِ مَ ةَ الْ ديقَ ما حَ هِ نْظيفِ ناءِ تَ يَواناتِ في أَثْ نَ الْحَ ةٍ مِ موعَ جْ لى مَ زينَةُ عَ مٌ وَ ثَرَ هاشِ 3  عَ

. ثُّ عُ الْ ، وَ بِ شَ لُ الْخَ قَمْ ، وَ لَزونُ الْحَ ، وَ ضِ َرْ ةُ األْ دودَ ، وَ ةُ راشَ فَ الْ ، وَ بُزاقُ ي: الْ يَواناتُ هِ الْحَ
ثَرا  عَ تي  الَّ يَواناتِ  الْحَ نيفِ  تَصْ لى  زينَةَ عَ وَ مٍ  ةِ هاشِ دَ ساعَ لِمُ نيفِ  التَّصْ تاحَ  فْ مِ مُ  دِ تَخْ أَسْ

يْها. لَ عَ

. ضِ َرْ ةُ األْ دودَ

. ةُ راشَ فَ الْ

. ثُّ عُ الْ

. لَزونُ الْحَ

. بِ شَ لُ الْخَ قَمْ

. بُزاقُ الْ

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (1)
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 جدول التعّلم
يف  معهم  أعددته  الذي  التعّلم  جدول  يف  الطلبة  راجع 
عن  تعّلموه  ما  مقارنة  عىل  وساعدهم  الوحدة،  بداية 
تصنيف احليوانات والنباتات مع ما كانوا يعرفون عنها 
يف البداية، وسجل أي معلومات إضافية يف عمود )ماذا 

تعلمنا؟( يف جدول التعّلم. 

عمل مطوية بوصفها دلياًل للدراسة  

أجزاء؛   3 من  مكّونة  املقّوى  الورق  من  مطوية  صّمم 
الثاين  واجلزء  )التصنيف(،  األول  اجلزء  عنون 
)جمموعات  الثالث  واجلزء  احليوانات(،  )جمموعات 
وحّدد  جمموعات،   3 يف  الطلبة  وّزع  ثم  النباتات(، 

مهاّمها عىل النحو اآليت:

املجموعة األوىل: كتــابة  معلومــات عن التصنيف 
وأمهيته.

احليوانات،  جمموعات  أسامء  كتابة  الثانية:  املجموعة   
وأبرز خصائصها، وصور حليوانات من كل جمموعة. 

النباتات،  جمموعات  أسامء  كتابة  الثالثة:  واملجموعة 
وأبرز خصائصها، وصور نباتات من كل جمموعة.

حل أسئلة الوحدة 

المفاهيم والمصطلحات.  1
الطيور  

نباتات ذات الفلقة  
التصنيف  

سمك القرش  

خصائص النباتات واحليوانات

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

لكل كائن حي 
خصائص متّيزه.

ما خصائص 
الكائنات احلية؟

تصنف الكائنات 
احلية وفق 
خصائصها.

يمكن وصف النباتات 
بالعديد من اخلصائص 

املختلفة. 

ما خصائص 
النباتات؟

للنباتات أوراق 
خراء ، بعض 

النباتات هلا بذور .

يمكن وصف 
احليوانات بالعديد من 
اخلصائص املختلفة. 

ما خصائص 
احليوانات؟

ختتلف احليوانات 
يف طرائق التكاثر 
وطريقة التنفس
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أْتي: ةَ في ما يَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 4  أَخْ

: يَ ، هِ فافيشُ يْها الْخَ نْتَمي إِلَ تي تَ ةُ الَّ موعَ جْ مَ   الْ

. ماكُ َسْ .                   د  - األْ .           جـ- الطُّيورُ فُ واحِ .            ب- الزَّ يِيّاتُ أ   - الثَّدْ

: وَ أْتي، هُ ا يَ مّ يُّ مِ رِ هْ زَ   النَّباتُ الالّ

. احُ .                    د  - التُّفّ وُ رْ .                 جـ- السَّ نَبُ عِ .             ب- الْ تُقالُ بُرْ أ   - الْ

ةٍ: دَ ةٍ واحِ قَ لْ   نَباتٌ ذو فَ

. ةُ رَ .                 د  - الذُّ سُ دَ عَ .             جـ- الْ صُ مَّ .                 ب- الْحِ أ   - الْفولُ

تي: لِ اآلْ وَ دْ بَ الْجَ سْ تَيْنِ حَ موعَ جْ يَواناتِ إِلى مَ زَ شادي بَعْضَ الْحَ رَ   فَ

: زِ رْ فَ لِيَّةِ الْ مَ ها في عَ مَ دَ تَخْ تي اسْ يواناتِ الَّ ةُ في الْحَ يَّزَ مَ مُ فاتُ الْ الصِّ

. لْدُ .    د  - الْجِ بِيُّ صَ عَ هازُ الْ .               جـ- الْجِ يونُ عُ .              ب- الْ لُ جُ َرْ أ   - األْ

: تِيَةِ يَواناتِ اآلْ د الْحَ عَ إِحْ تِها مَ موعَ جْ طَطُ في مَ قِ كُ الْ تَرِ   تَشْ

. .                د  - الْحيتانُ فادِعُ .           جـ- الضَّ بَطاريقُ .            ب- الْ أ   - التَّماسيحُ

: نْسانِ ِ ةِ في اإلْ ئَ ةُ الرِّ ظيفَ هُ وَ ماكِ لَ َسْ وٌ في األْ ضْ   عُ

. لْدُ .              د  - الْجِ ياشيمُ لْبُ                 جـ- الْخَ قَ .                  ب- الْ يَةُ لْ كُ أ   - الْ

ةُ (1) موعَ جْ مَ ةُ (2)الْ موعَ جْ مَ الْ

الثّعابينُ
يدانُ الدّ

ماكُ َسْ األْ

ئْرانُ فِ الْ

الْكِالبُ

بابُ الذُّ
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 4
)أ( الثديّيات.  
)جـ( الرسو.  

)د( الذرة.  
)أ (األرجل.  
)د( احليتان.  

)جـ( اخلياشيم.  

هل للحيوان أجنحة؟هل يتحّرك الحيوان؟

لعبة على صورة دب

نعمال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

الباندا

ال

ال

الدب البني

هل لونه أبيض؟

النعم

ال

ال

ال

هل يعيش على األشجار؟الدب القطبي

23

فراشة

الحلزون

دودة األرض

العث

هل للحيوان صدفة؟

هل جسمها مقسم إلى حلقات؟

هل لديها 3 أزواج من األرجل؟

قمل الخشب
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ألبومي المصّور:

من  النباتات  صور  من  قدر  أكرب  مجع  إىل  الطلبة  وّجه   1
بيئهم املحلية.

اطلب إىل الطلبة تسمية هذه النباتات.  2

زهرية  إىل  النباتات  هذه  تصنيف  الطلبة  إىل  اطلب   3
والزهرية، وسّجل املعلومات عن خصائص كل نبات 

بعد تسميته وإلصاق صورته أسفل الصورة.

النبات  صورة  لصق  أثناء  يف  ووّجههم  الطبة  ساعد   4
املكتوب يف القائمة، وتسجيل املعلومات عن كل نبات 

أسفل الصورة اخلاّصة به.

ثّم كتابة ما  نباتن من األلبوم،  الطلبة إىل اختيار  وّجه   5
عند  الطلبة  إجابات  وّجه  فيه.  يتلفان  وما  يتشاهبان 

احلاجة إىل ذلك.

منهم عىل  إليه كل  توّصل  ما  الطلبة عرض  إىل  اطلب   6
زمالئهم.

تقويم األداء

4:  )1( جيمع صوًرا واضحة لنباتات خمتلفة.
)2( يكتب قائمة بأسامء النباتات بطريقة 

صحيحة.
)3( ُيسّجل معلومـــات صحيحـة عن 

النباتن اللذين اختارمها.
)4( يتواصل وُيشارك نتائجه مع زمالئه. 

ُينّفذ ثالث مهاّمت بطريقة صحيحة.  :3
ُينّفذ مهّمتن بطريقة صحيحة.  :2

ُينّفذ مهّمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

اسم الطالب
املهاّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآليت:

تقويم األداء

ُر أَْلبوِمَي اْلُمَصوَّ

. بيئَةِ نَ الْ موعاتِ النَّباتاتِ مِ جْ ا لِبَعْضِ مَ رً وَ ع صُ مْ 1  أَجَ

. هِ النَّباتاتِ ماءِ هذِ ةً بِأَسْ تُبُ قائِمَ 2  أَكْ

. موعاتٍ جْ ها في مَ عُ أَضَ ها، وَ يِّزُ تي تُمَ ها الَّ صائِصِ بَ خَ سْ نِّفُ النَّباتاتِ حَ 3  أُصَ

لُ  جِّ أَسَ وَ  ، ةِ قائِمَ الْ في  توبِ  كْ مَ الْ النَّباتِ  ةَ  صورَ قُ  أُلْصِ وَ  ، نَةَ لَوَّ مُ الْ بِطاقاتِ  الْ مُ  دِ تَخْ أَسْ  4

. ةِ بِهِ ةِ الْخاصَّ ورَ لَ الصّ فَ لِّ نَباتٍ أَسْ نْ كُ تُها عَ لَّمْ عَ تي تَ لوماتِ الَّ عْ مَ الْ

ما. يْنَهُ تِالفِ بَ خْ االْ بَهِ وَ هَ الشَّ جُ رُ أَوْ كُ ، ثُمَّ أَذْ بومِ ُلْ نْ األْ يْنِ مِ باتَ تارُ نَ : أَخْ لِّلُ النَّتائِجَ 5  أُحَ

. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ لى زُ ضُ النَّتائِجَ عَ رِ 6  أَعْ

تَْقویُم اْألَداِء

2626
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الوحدة 2: تكاثر الكائنات احلية ودورات حياهتا
مصفوفة النتاجات

عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 
1: تكاثر 
النباتات 
ودورات 

حياهتا.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

يتعّرف مهارات متقّدمة يستخدمها العلامء، مثل ضبط املتغّيات.  
يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  

يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  
ُيّدد كّمية املواد الالزمة لعمل نموذج، ونوعها.  

جمال العلوم احلياتية 
يتتّبع مراحل دورة احلياة يف نباتات خمتلفة.  

وبعضها  البذور،  طريق  عن  تتكاثر  النباتات  بعض  أن  ُيبّي   
بطرائق أخرى خرضية )درنات، أبصال(.

ُيصّمم نشاًطا لتكثي نبات بطريقة خرضية.   
ُيدّون مالحظات من الطبيعة ومن وسائل اإلعالم؛ جلمع بيانات   

يستخدمها لتكوين تنبؤات عن دورات حياة النباتات عامة.
ُيبّي أن النبات يتغّي يف الطول يف أثناء نموه.  

ُيبّي أن بعض أجزاء النبات تظهر تباًعا يف أثناء نموه.  
ُيصّمم نشاًطا ملالحظة التغّيات يف مظاهر نمو النباتات املختلفة.  
تتأثر  النبات يمكن أن  التفسي بأن صفات  ُيقّدم أدلة تدعم   

بعوامل البيئة.

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
آلثار  املدريس  املجتمع  وعي  مدى  لدراسة  استبانة  ُيصّمم   

سوء استخدام الدواء.

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس  أدوات  بعض  يستخدم   
رقميًّا.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُيشارك يف حلقات نقاش علمي منّظمة.  

ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

التكاثر   
.Reproduction

دورة الحياة
.Life cycle 

التكاثر الخضري
 Vegetative

.reproduction

.Tuber الدرنة

.Bulb البصلة

.Growth النمو

تكاثر نبات العدس.3  
التكاثر اخلرضي   

باألبصال.
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عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 2: 
تكاثر 

احليوانات 
ودورات 

حياهتا.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

ضبط  مثل  العلامء،  يستخدمها  متقّدمة  مهارات  يتعّرف   
املتغّيات.

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيّدد كّمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  

جمال العلوم احلياتية 
يرشح أن احليوانات تنمو وتتكاثر.  

يف  تغّيات  بيئته،  من  أو  واألفالم  الصور  طريق  عن  ُيبّي   
صغار احليوانات عند نموها.

ُيبّي حاجات صغار احليوانات يف أثناء نمّوها.  
حياة  دورات  للحيوانات  أن  كيف  ليصف  نامذج  ُيصّمم   
ممّيزة ومتنّوعة، لكنها مجيعها تشرتك يف إنتاج الصغار والنمّو 

والتكاثر واملوت.

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
جييد تفسي بعض املفاهيم العلمية.  

ُيطّبق بعض العالقات الرياضية.  

حيوان بالغ
.An adult animal

دورة حياة الحيوان
.Animal life cycle

دورة حياة األرنب.2
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تَكاثُُر اْلكائِناِت اْلَحیَِّة َوَدْوراُت َحیاتِھا

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ياتِها. لِ حَ راحِ يُّراتٍ في مَ غَ ةِ تَ رُّ بِعِدَّ ، تَمُ ةً ديدَ ا جَ رادً يَّةُ أَفْ نْتِجُ الْكائِناتُ الْحَ تُ

2اْلَوْحَدُة

27

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

نظرة عامة إىل الوحدة   
عن  واكشف  الطلبة،  مع  للوحدة  العامة  الفكرة  ناقش 

توّقعاهتم من الوحدة بتوجيه أسئلة، مثل: 
إجابة  الوحدة؟  غالف  يف  الصورة  لك  توحي  ماذا   

حمتملة: إنبات ونمو نباتات. 
ماذا تتوّقع أن ندرس يف هذه الوحدة؟ إجابة حمتملة:   

كيف تتكاثر النباتات واحليوانات؟

تقويم املعرفة السابقة:
اطلب إىل الطلبة تبادل املعلومات عن تكاثر الكائنات   

احلية يف ما بينهم، ثم اسأل:
يستطيع  ما  هو  حمتملة:  إجابة  احلي؟  الكائن  ما   -

احلركة والنمو والتكاثر والتغذية.
- من شارك يف عملية زراعة نباتات؟ كيف كان ذلك؟ 
استمع إلجابات الطلبة التي تكشف عن خرباهتم يف   

موضوع الوحدة.

الطلبة  مع  بالتعاون  أنشئ  الوحدة،  حمتوى  عرض  قبل 
ودورات  احلية  الكائنات  )تكاثر  بعنوان  التعّلم  جدول 
طريق  وعن  للطالب،  السابقة  املعرفة  مستخدًما  حياهتا( 

توجيه األسئلة. 

الوحدة

تكاثر الكائنات الحية ودورات حياتها

2

الفكرة العامة

بعّدة  تمر  جديدة،  أفراًدا  الحية  الكائنات  ُتنتج 
تغّيرات في مراحل نمّوها. 

تكاثر الكائنات احلية ودورات حياهتا

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا تعرف؟

من خصائص 
الكائن احلي 

التكاثر.

كيف تتكاثر النباتات 
واحليوانات؟

الكائن احلي ينتج 
أفراًدا تشبهه.

دورة حياة بعض 
النبات واحليوان.
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راتُ  وْ دَ رُ النَّباتاتِ وَ الدَّْرُس (1): تَكاثُ
ياتِها. حَ

راتُ  وْ دَ يَواناتِ وَ رُ الْحَ الدَّْرُس (2): تَكاثُ
ياتِها. حَ

روِس قاِئَمُة الد

ُ أَتََھیَّأ

َكْیَف تَْنمو النَّباتاُت وتَتَكاثَُر؟

28

 Cause and effect السبب والنتيجة
اخلاص  باملخطط  الطلبة  زّود  الوحدة،  انتهاء  بعد 
بمهارة القراءة لكتابة أمثلة من حمتوى الوحدة، كام 

يف املثال اآليت:

مهارة القراءة 

أتهّيأ

أهتيأ: اقرأ سؤال )أهتّيأ(، ووّجه السؤال إىل الطلبة واستقبل إجاباهتم مجيعها. توّسع 
يف املوضوع بتوجيه أسئلة حول الكائنات احلية التي يعرفوهنا، وتصنيف بعضها إىل 

حيوانات ونباتات.

سيتم  ما  حمّدًدا  الوحدة  دروس  عناوين  اعرض   
أمّهية  وموّضًحا  مفاهيم،  من  منها  كل  يف  تناوله 
عن  الطلبة  حياة  يف  الوحدة  دروس  موضوعات 
طريق إعطاء األمثلة عىل ذلك، مثل: تعّلم كيفية 
املدرسة، وأمهية  أو  البيت  نبات يف حديقة  تكثي 

املحافظة عىل صغار احليوانات لتكثيها.
املفاهيم  املزيد من  للطلبة أهنم سيتعّلمون  وّضح   
الوحدة،  موضوعات  دراسة  أثناء  يف  ومعانيها 
إجابة  يف  املفاهيم  هذه  سيستخدمون  وأهنم 

األسئلة التي سرتد يف الوحدة.
شّجع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   
فهرس املصطلحــات الـوارد يف هنـــاية كتـاب 

الطالب؛ لتعّرف معانيها.

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

اندماج حبوب 
اللقاح مع 

البويضات يف 
مبيض النبات.

ينمو املبيض 
ويتطّور إىل 

ثمرة حتتوي عىل 
البذور.

النتيجةالسبب

الرياح 
الشديدة.

تساقط أزهار 
النباتات، ما 

حيول دون تكّون 
البذور الالزمة 
لتكاثر النبات.
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: ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
 -. َدَواتِ األْ وادِّ وَ مَ عَ الْ لِ مَ نْدَ التَّعامُ رُ عِ ذَ أَحْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

عُ  أَضَ ، وَ بَةِ لْ عُ طْنِ في الْ قُ نَ الْ يَّةً مِ مِّ عُ كَ : أَضَ بُ رِّ 1  أُجَ

ليلَ  قَ أُضيفُ الْ ، وَ سِ دَ عَ نْ بُذورِ الْ ليلَ مِ قَ يْها الْ لَ عَ
يًّا. مِ وْ بُذورِ يَ ثُ لِلْ دُ . أُراقِبُ ما يَحْ نَ الْماءِ مِ

يًّا. مِ وْ نْباتِ يَ ِ دوثِ اإلْ دَ حُ 2  أَقيسُ طولَ النَّباتِ بَعْ

هِ،  وِّ نُمُ ناءِ  أَثْ في  النَّباتِ  لى  عَ يُّراتِ  التَّغَ ظُ  أُالحِ  3

. بوعٍ ةِ أُسْ دَّ يًّا لِمُ مِ وْ ظاتِيَ يَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ وَ

هِ؟ وِّ رارِ نُمُ تِمْ عَ اسْ ثُ لِلنَّباتِ مَ دُ يَحْ : ماذا سَ عُ قَّ 4  أَتَوَ

. الئِيَ مَ لى زُ يْهِ عَ لْتُ إِلَ صَّ ضُ ما تَوَ رِ : أَعْ لُ 5  أَتَواصَ

. ياءِ َشْ لِ األْ مَ ضيحِ عَ طَّطًا لِتَوْ خَ ا أَوْ مُ مً سَّ جَ لُ مُ مَ ا: أَعْ لُ نَموذَجً مَ أَعْ

تَكاثُُر نَباِت اْلَعَدِس

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

. سِ دَ عَ   بُذورُ الْ

.   قُطْنٌ

.   ماءٌ

. ةٌ غيرَ بَةٌ بالستيكِيَّةٌ صَ لْ   عُ

. ةٌ طَرَ سْ   مِ

29

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
أداة التقويم: قائمة الرصد

اهلدف: التعّرف إىل طريقة التكاثر بالبذور.

تناول  من  الطلبة  حّذر  والسالمة:  األمن  إرشادات 
بذور العدس أو رشب املاء.

املواد واألدوات: وّفر املواد واألدوات قبل بدء النشاط 
بوقت كاٍف حسب عدد املجموعات. عدس، قطن، 

كأس ماء، علبة بالستيكية، مسطرة.
خطوات العمل: 

1  ُأجّرب. وّزع الطلبة يف جمموعات من )4 - 6( طلبة، 
ووّزع املواد واألدوات عىل املجموعات.

القليل  ووضع  علبة  يف  القطن  وضع  إىل  الطلبة  وّجه    2
وتأّكد  الطلبة  بي  جتّول  باملاء.  ورهيا  العدس  بذور  من 
من رشوط السالمة العامة، وقّدم الدعم إذا لزم األمر، 

ووّجه الطلبة إىل مراقبة البذور.
أقيس. اطلب إىل الطلبة االحتفاظ بام عملوا يف مكان    3
حدوث  بعد  النبات  طول  وقياس  الصف،  يف  مناسب 
املوجود  اجلدول  يف  القياسات  وتدوين  يوميًّا،  اإلنبات 

يف كتاب األنشطة والتامرين.
4  ُأالحظ. اطلب إىل الطلبة تدوين مالحظاهتم يف اجلدول 

املوجود يف كتاب األنشطة والتامرين.
5  أتوّقع. إجابة حمتملة: يزداد طوهلا إىل حّد معي.

6  أتواصل. نّظم عرض املجموعات لنتائج عملها وتلّقي 
التغذية الراجعة املناسبة من الزمالء واملعلم، مع تعزيز 

العمل التعاوين. 

مهارة العلم

مهارات  من  النامذج  عمل  مهارة  أن  للطلبة  وّضح 
العلامء لتوضيح عمل األشياء  التي يستخدمها  العلم 
كتاب  استخدم  إىل  الطلبة  وّجه  دراستها.  لتسهيل 
عمــــل  العلــم؛  مهارة  وتنفيذ  والتامرين،  األنشطة 
مواضيع  ختدم  متنّوعة  متارين  يتبعها  التي  النامذج، 
الوحدة. وللحصول عىل اإلجابات، انظر إىل امللحق 

يف هذا الدليل.

الزمن  30 دقيقة     

تقومي نشاط أستكشف

النعممعايري األداءالرقم

مشاركة اجلميع يف العمل.1
العمل بروح الفريق.2
إنجاز املهّمة يف وقتها املحّدد.3
االحرتام املتبادل بني أفراد املجموعة.4
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1 ْرُس باتاِت َوَدْوراُت َحياِتهاالدَّ َتكاُثُر النَّ

بُذورُ الْفولِ

رِ بَ نَوْ بُذورُ الصَّ

 تقويم المعرفة السابقة:
تأّكد من مفهوم التكاثر لدى الطلبة. اسأل: ماذا يعني   
لصغار  احلي  الكائن  إنتاج  حمتملة:  إجابة  التكاثر؟ 

يشبهونه.
استمع إلجابات الطلبة التي تكشف عن خرباهتم يف   

موضوع الدرس.

البدء بعرض فيديو   
اعرض عىل الطلبة فيديو لكائنات حية خمتلفة يف بيئة 
معينة. اطلب إىل الطلبة وصف ما شاهدوه، أو اعرض 
يف  النباتات  بعض  بزراعة  يقومون  ألشخاص  صوًرا 
مشتل وتكثيها، واطلب إليهم وصف ما يشاهدون، 

وأمّهية ذلك.

مناقشة الفكرة الرئيسة:   
ثم  ومناقشتها،  الرئيسة  الفكرة  قراءة  إىل  الطلبة  وّجه 
السابقة  خرباهتم  من  أمثلة  إعطاء  الطلبة  إىل  اطلب 
معرفة  أمّهية  ومناقشة  النباتات،  تكثي  طرائق  حول 

طرائق تكثي النباتات.

توضيح مفاهيم الدرس  
 reproduction التكاثر

اكتب كلمة )التكاثر( داخل دائرة عىل اللوح، وأصدر   
منها خطوًطا عىل شكل أشعة، واطلب إىل الطلبة كتابة 
كلمة أو مجلة قصية تتبادر ألذهاهنم عند سامعه كلمة 
التكاثر عند كل خط شعاع )يمكن العمل يف أزواج أو 

جمموعات صغية(.
 تلّق اإلجابات وتوّصل مع الطلبة إىل تعريف التكاثر.

.Growth النمو
النمو،  من  خمتلفة  مراحل  يف  لنبات  صوًرا  اعرض   
واطلب إليهم وصف التغّيات، والتوّصل إىل مفهوم 

النمو.

تكاثر النباتات ودورات حياتهاالدرس 1

تقديم الدرس أوًل 

التدريس  ثانيًا 

أخطاء شائعة   
قد جيد بعض الطلبة صعوبة يف التمييز بي البذرة والثمرة يف بعض أنواع النباتات.
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( طّاةِ الْبُذورِ غَ ةِ (مُ يَّ رِ هْ ياةِ النَّباتاتِ الزَّ ةُ حَ رَ وْ دَ
: تِيَةَ لَ اآلْ راحِ مَ ةِ الْ يَّ رِ هْ ياةِ النَّباتاتِ الزَّ ةُ حَ رَ وْ نُ دَ مَّ تَضَ تَ

تِها  راعَ نْدَ زِ ةِ عِ رَ بِذْ بَةِ لِلْ ناسِ مُ ةِ الْ رارَ ةِ الْحَ جَ رَ دَ رِ الْماءِ وَ نْدَ تَوافُ ةُ عِ لَ حَ رْ مَ هِ الْ أُ هذِ بْدَ : تَ نْباتِ ِ ةُ اإلْ لَ حَ رْ مَ
؛  نْباتِ ِ أَ بِاإلْ ها لِتَبْدَ مُ لْزَ غِذائِيَّةِ ما يَ وادِّ الْ مَ نَ الْ ةِ مِ رَ بِذْ دُ في الْ هُ يوجَ ما أَنَّ ، كَ ةِ بَ لى التُّرْ قوطِها عَ أَوْ سُ
أَوْ  ةٌ  قَ رَ وَ تِها  قِمَّ في  نُ  وَّ تَكَ تَ ةٌ  غيرَ ةِ ساقٌ صَ رَ بِذْ الْ نَ  مِ نْمو  تَ ثُمَّ   ، غيرٌ رٌ صَ ذْ جَ ها  لَ رُ  ظْهَ يَ ثُمَّ  خُ  تَنْتَفِ فَ

. ةَ بادِرَ ةِ الْ لَ حَ رْ مَ هِ الْ نُ في هذِ وِّ تَكَ مُ غيرُ الْ ى النَّباتُ الصَّ مّ يُسَ . وَ تانِ غيرَ تانِ صَ قَ رَ وَ

هِ؛  وِّ نُمُ ناءِ  أَثْ في  ا  تِباعً بِالظُّهورِ  النَّباتِ  زاءُ  أَجْ أُ  بْدَ تَ وَ ها،  طولُ دادُ  زْ يَ وَ ةُ  بادِرَ الْ نْمو  تَ  : وِّ النُّمُ ةُ  لَ حَ رْ مَ
 . هارُ َزْ رُ األْ ، ثُمَّ تَظْهَ راقَ َوْ لُ األْ مِ تي تَحْ اقُ الَّ ذورُ ثُمَّ السّ نُ الْجُ وَّ تَتَكَ ، فَ وِّ لَ النُّمُ تَمِ كْ ا مُ باتً بِحَ نَ لِتُصْ

ةِ  ديدَ الْجَ بُذورِ  لِلْ تْ  تَوافَرَ إِذا  فَ  ، بُذورٌ لِها  داخِ في  ا  ثِمارً هارُ  َزْ األْ نْتِجُ  تُ  : الْبُذورِ وينِ  تَكْ ةُ  لَ حَ رْ مَ
. ةً ثانِيَةً رَّ ياةِ النَّباتِ مَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ ذا تَ هكَ ، وَ ةً ديدَ بِحُ نَباتاتٍ جَ تُصْ نْمو وَ إِنَّها تَ ةُ فَ الئِمَ مُ الظُّروفُ الْ

. نْباتِ ِ ةِ اإلْ لَ حَ رْ ةَ في مَ بادِرَ فُ الْ أَصِ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ةِ يَّ رِ ياةِ النَّباتاتِ الْبِذْ راتُ حَ وْ دَ
. ياتِهِ اللَ حَ رُّ بِها النَّباتُ خِ مُ تي يَ تَعاقِبَةُ الَّ مُ لُ الْ راحِ مَ يَ الْ هِ ياةٍ (Life cycle)، وَ ةُ حَ رَ وْ لِّ نَباتٍ دَ لِكُ

31

توضيح مفاهيم الدرس  
.Life Cycle دورة حياة

أمثلة،  إعطاء  مع  احلياة  دورة  مفهوم  الطلبة يف  ناقش   
ووّزع طلبة الصف إىل 4 جمموعات. 

كّلف املجموعات بالعمل عىل ورقة العمل 1.  
جتّول بي املجموعات يف أثناء العمل، وقّدم الدعم إذا   

لزم األمر.
وأِدر  عملها،  نتائج  عرض  املجموعات  إىل  اطلب   

نقاًشا حول ذلك وقّدم هلم التغذية الراجعة.

 المناقشة
اعرض  نباًتا مزهًرا بوعاء، واطلب إىل الطلبة  تسمية   
واألوراق،  والسيقان،  اجلذور،  النبات:  أجزاء 

واألزهار، ثم اسأل:
- أي جزء من النبات يتحّول إىل ثمرة؟ إجابة حمتملة: 

الزهرة
داخل  تتطور  البذور  أن  فهم  عىل  الطلبة  ملساعدة   
الثامر، اطلب إليهم فحص جمموعة متنّوعة من الثامر 
التي  املختلفة  البذور  أشكال  ناقش  بذورها.  إلظهار 

الحظوها.
مبعثرة  صوًرا  اعرض  أو  كلامت،  اللوح  عىل   اكتب 
واألوراق،  والساق،  واجلذر،  البذور،  تتضّمن: 

والثامر. 
ذّكر الطلبة بنشاط أستكشف واطلب إليهم توقع أي   
ينمو  جزء  وأي  أواًل،  النمو  يف  يبدأ  النبات  من  جزء 
ثانًيا، وهكذا. ضع الكلامت أو الصور بالرتتيب الذي 
يقرتحه الطلبة. إجابة حمتملة: ينمو جذر صغي أواًل، 
ورقتان  أو  ورقة  قمتها  يف  تتكّون  صغية  ساق  ثم 

صغيتان.
 استخدام الصور واألشكال:

حياة   دورة  مراحل  ُتبّي  لوحة  الطلبة  عىل  اعرض 
نبات مغطى البذور، ثم اطلب إليهم اقرتاح تعديالت 
إليهم  اللوح. اطلب  الصور عىل  أو  الكلامت  لرتتيب 

أن يصفوا كيف تتغّي النباتات مع نموها. 
ماذا يدث حلجمها؟ شكلها؟ أجزائها؟ إجابة حمتملة:   

يزداد حجمها ويتغّي.

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

نبات صغي له ساق صغية تتكّون يف قّمتها ورقة أو ورقتان.
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. بُذورِ طّى الْ غَ ياةِ نَباتِ مُ ةُ حَ رَ وْ دَ

نُ  وَّ تَكَ تي تَ داةِ الَّ لى السَّ تَوي عَ ؛ إِذْ تَحْ ةِ يَّ رِ هْ رِ في النَّباتاتِ الزَّ وُ التَّكاثُ ضْ يَ عُ ةَ هِ رَ هْ تَنْتِجُ أَنَّ الزَّ نَسْ
مِ  يْسَ مَ نَ الْ نُ مِ وَّ تَكَ تَ تي  ةِ الَّ لَ بَ رْ كَ لى الْ تَوي عَ تَحْ ، وَ بوبَ اللِّقاحِ نْتِجُ حُ يُ تْكِ الَّذي  مُ الْ يْطِ وَ نَ الْخَ مِ
، ثُمَّ  ةِ لَ بَ رْ كَ تْكِ إِلى الْ مُ نَ الْ بوبِ اللِّقاحِ مِ تِقالِ حُ نْدَ انْ عِ . وَ يْضاتِ بُوَ نْتِجُ الْ بْيَضِ الَّذي يُ مِ الْ لَمِ وَ قَ الْ وَ

. بُذورِ لى الْ تَوي عَ ةٍ تَحْ رَ رُ إِلى ثَمَ تَطَوَّ يَ بْيَضُ وَ مِ نْمو الْ ؛ يَ يْضاتِ بُوَ عَ الْ بوبِ اللِّقاحِ مَ ماجِ حُ انْدِ

. داةُ السَّ
. تْكُ مُ الْ
. يْطُ الْخَ

. مُ يْسَ مَ الْ

. لَمُ قَ الْ . ةُ لَ بَ رْ كَ الْ

. بْيَضُ مِ .الْ ةُ بَلَ السَّ
. بَتْلَةُ الْ

ةِ. رَ هْ كيبُ الزَّ تَرْ
ةِ. رَ هْ كيبَ الزَّ حُ تَرْ ضِّ أُوَ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

. بُذورُ الْ

. بُذورِ جُ الْ نُضْ
. نْباتِ ِ ةُ اإلْ لَ حَ رْ مَ

. بُذورِ وينِ الْ ةُ تَكْ لَ حَ رْ مَ

. هارِ َزْ وينِ األْ / تَكْ وِّ ةُ النُّمُ لَ حَ رْ مَ

. راقِ َوْ وينِ األْ ةُ تَكْ لَ حَ رْ مَ

. نْباتِ ِ ةُ اإلْ لَ حَ رْ مَ
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استخدام الصور واألشكال والرسوم:  
الطلبة  أمام  الزهرة  صورة  أو  نبات  زهرة  اعرض 
ووّضح هلم أهنا مهمة يف عملية تكاثر النبات الزهري، 

اسأل الطلبة:
يف  التكاثر  عضو  حمتملة:  إجابة  الزهرة؟  أمهية  ما   

النباتات الزهرية.
وّضح للطلبة أن املبيض ينمو ويتطور إىل ثمرة حتتوي   

عىل البذور. 

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

اخليط  من  تتكّون  التي  السداة  عىل  الزهرة  حتتوي 
عىل  وحتتوي  اللقاح،  حبوب  ينتج  الذي  واملتك 
واملبيض  والقلم  امليسم  من  تتكّون  التي  الكربلة 

الذي ينتج البويضات.

زراعة األنسجة
زراعة األنسجة النباتية هي جمموعة من التقنيات املستخدمة للحفاظ عىل نمّو خاليا 
النباتات وأنسجتها يف وسط معّقم ومغذٍّ .تعتمد زراعة األنسجة النباتية عىل حقيقة 
أّن العديد من اخلاليا النباتية لدهيا القدرة عىل تكوين نبتة كاملة. ُتؤّدي هذه الزراعة 
دوًرا أساسيًّا يف إنتاج حماصيل عىل نطاق واسع مع املحافظة عىل الصفات املرغوب 
فيها. من أهّم تطبيقات زراعة األنسجة النباتية زراعة الربوتوبالست: وهي خاليا 

نباتية ُأزيَل جدارها اخللوي . ُيمِكن أن تتطّور هذه اخلاليا إىل نباتات كاملة. 

إضاءة للمعّلم 

)2(ورقة عمل

وّزع طلبة يف 4 جمموعات.   
كّلف املجموعات بالعمل عىل ورقة العمل 2.   

جتّول بي الطلبة يف أثناء العمل، وقّدم الدعم إذا   
لزم األمر.

وأِدر  عملهم،  نتائج  عرض  الطلبة  إىل  اطلب   
نقاًشا حول ذلك.

لنمذجة  املعجــون  باستخـــدام  الطلبة  كّلف 
دورة حياة نبات زهري، وشّجع الطلبة عىل تثبيت 
املراحل عىل لوحة كرتون مقوى، ثم مشاركتها مع  

زمالئهم يف الصف.
ابعث برسالة إىل الوالــــدين بأهداف النشاط 
املراحل  تثبيت  يف  ابنهم  مساعدة  عىل  وتشجيعهم 

عىل اللوحة. 

نشاط منزلي
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. بُذورِ  الْ رّ عَ ياةِ نَباتِ مُ ةُ حَ رَ وْ دَ

( اةِ الْبُذورِ رّ عَ ةِ (مُ يَّ رِ هْ زَ ياةِ النَّباتاتِ الالّ ةُ حَ رَ وْ دَ

تِثْناءِ  ، بِاسْ بُذورِ طّاةِ الْ غَ ياةِ النَّباتاتِ مُ ةِ حَ رَ وْ ةٍ لِدَ شابِهَ ياةٍ مُ ةِ حَ رَ وْ بُذورِ بِدَ اةُ الْ رّ عَ رُّ النَّباتاتُ مُ تَمُ
خاريطِ  الْمَ نَ  مِ اللِّقاحِ  بوبُ  حُ لُ  نْتَقِ تَ  . هارِ َزْ األْ نِ  عَ ا  ضً وَ عِ فيها  ةٍ  يَّ رِ كَ ذَ وَ ةٍ  يَّ ثَوِ أُنْ خاريطَ  مَ جودِ  وُ
ةَ  رَ وْ ةُ دَ رَ بِذْ أُ الْ بْدَ . تَ ةً شوفَ كْ بُذورُ مَ تَكونُ الْ ، وَ بُذورُ نُ الْ وَّ تَكَ يْثُ تَ ةِ حَ يَّ ثَوِ ُنْ خاريطِ األْ ةِ إِلى الْمَ يَّ رِ كَ الذَّ
ا  باتً بِحُ نَ ، ثُمَّ تُصْ وِّ النُّمُ نْباتِ وَ ِ ةِ اإلْ لَ حَ رْ رُّ بِمَ تَمُ ةِ وَ بَ لى التُّرْ قوطِها عَ تِها أَوْ سُ راعَ نْدَ زِ ةً عِ ديدَ ياةٍ جَ حَ

. ةَ يَّ ثَوِ ُنْ األْ ةَ وَ يَّ رِ كَ خاريطَ الذَّ لُ الْمَ مِ ا يَحْ بيرً كَ

؟ بُذورِ رُ النَّباتاتُ بِالْ تَكاثَ يْفَ تَ : كَ قَّقُ  أَتَحَ

. وِّ ةُ النُّمُ لَ حَ رْ .مَ وِّ ةِ النُّمُ لَ حَ رْ استِمرارُ مَ

. وِّ لُ النُّمُ كتَمِ نَباتٌ مُ

. كرٌ ذَّ روطٌ مُ خْ مَ

. نَّثٌ ؤَ روطٌ مُ خْ مَ

ةُ  لَ حَ رْ مَ
. نْباتِ ِ اإلْ

. بُذورُ الْ
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أخطاء شائعة   
ساق  هلا  مجيعها  النباتات  أن  الطلبة  بعض  يظن 
وجذور وأوراق وأزهار تتحّول إىل ثامر )صورة نمطية(؛ 
أو  أزهاًرا  ُتكّون  ال  مثاًل  البذور  معّراة  النباتات  أن  إاّل 

ثامًرا.

 المناقشة
اسأل الطلبة: 

النباتات  عن  البذور  مغّطاة  النباتات  ختتلف  كيف   
معّراة البذور؟

إجابة حمتملة: تنمو البذور يف النباتات مغّطاة البذور 
يف  فتنمو  البذور  معّراة  النباتات  أما  ثامر،  داخل 

املخاريط.
وثمرة  بذور  عىل  يتوي  خمروًطا  الطلبة  أمام  اعرض   

تّفاح، وكّلف الطلبة باملقارنة بينهام.
كيف تتشابه النباتات مغّطاة البذور مع النباتات معّراة   

البذور؟
إجابة حمتملة: مَتر النباتات معّراة البذور بدورة حياة 
مشاهبة لدورة حياة النباتات مغّطاة البذور، باستثناء
وجود خماريط أنثوية وذكرية فيها عوًضا عن األزهار.

 استخدام الصور واألشكال:
يف  البذور  معّرى  النبات  حياة  دورة  إىل  الطلبة  وّجه 
من  وتأّكد  املفاهيم،  توضيح  يف  واستخدمها  الكتاب 
فهم اجلميع ملا تم عرضه وذلك باستخدام إسرتاتيجية 
متقابلي  طالبي  كل  يقف  بحيث  اللفظية؛  الطالقة 
دقيقة عن فهمه  الطالب األول ملدة نصف  ويتحّدث 
للطالب  الدور  ينتقل  ثم  بالبذور،  النباتات  لتكاثر 

الثاين، ثم يتم تقليل الوقت إىل 15 ثانية.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

وّجه الطلبة إىل تأّمل القضايا البيئية وحتليلها )املسؤولية   *
واحلفاظ  األردن  يف  الصنوبر  أشجار  جتاه  البيئية(، 
عليها، وكّلفهم بكتابة تقرير عن أمهية هذه األشجار. 

املاء  من  مناسبة  ظروف  يف  بذرة  زراعة  عند  أحتّقق:   
والرتبة واهلواء؛ فإهنا تكّون نباًتا صغًيا ينمو ليكون 

نباًتا مكتمل النمو.

وظف إسرتاتيجية التعلم التعاوين؛ وّزع طلبة الصف يف 4 جمموعات.   
كّلف املجموعات بالعمل عىل ورقة العمل 3.  

جتّول بي الطلبة يف أثناء العمل، وقّدم الدعم إذا لزم األمر.  
اطلب إىل الطلبة عرض نتائج عملهم، وأِدر نقاًشا حول ذلك.  

)3(ورقة عمل
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يُّ رِ ضْ رُ الْخُ التَّكاثُ
 ، ناتِ رَ : الدَّ ثْلِ زائِها مِ نْ طَريقِ بَعْضِ أَجْ ؛ عَ ةً ديدَ نْتِجَ نَباتاتٍ جَ تُ رَ وَ تَكاثَ كِنُ لِبَعْضِ النَّباتاتِ أَنْ تَ مْ يُ
 (Vegetative reproduction) يَّ  رِ ضْ الْخُ رَ  التَّكاثُ ى  مّ يُسَ رِ  التَّكاثُ نَ  مِ عُ  النَّوْ هذا  وَ  . َبْصالِ األْ أَوِ 

: نْهُ مِ وَ
ناتِ رَ رُ بِالدَّ التَّكاثُ

ةُ  نَ رَ لُ الدَّ مِ تَحْ  . غِذاءَ الْ النَّباتُ فيهِ  نُ  زِّ يُخَ ةِ  بَ التُّرْ لَ  نْمو داخِ يَ النَّباتِ  نَ  ءٌ مِ زْ (Tuber) جُ ةُ  نَ رَ الدَّ
رُ  تَكاثَ تي تَ نَ النَّباتاتِ الَّ مِ . وَ لٍ تَمِ كْ وينِ نَباتٍ مُ وُّ لِتَكْ رُّ في النُّمُ تَمِ سْ غيرٌ يَ نْها نَباتٌ صَ أُ مِ نْشَ مَ يَ بَراعِ

بَطاطا. ناتِ نَباتُ الْ رَ بِالدَّ

مٌ. عُ بُرْ

. مِ عُ بُرْ وُّ الْ نُمُ

. وِّ لُ النُّمُ تَمِ كْ نَباتُ بَطاطا مُ
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توضيح مفاهيم الدرس  
الدرنة   ،Vegetative Reproduction الخضري  التكاثر 

.Tuber

واطلب  اخلرضي،  التكاثر  مفهوم  يف  الطلبة  ناقش   
إليهم أمثلة عىل ذلك من خرباهتم السابقة. 

لكل  بطاطا  درنة  الصف  يف  املجموعات  عىل  وّزع   
الرباعم  فيها  تكون  درنات  اختيار  ُيفّضل   - جمموعة 
عن  مالحظاهتم  وصف  إليهم  واطلب   - واضحة 
نبات  تكاثر  يف  الرباعم  أمهية  يف  وناقشهم  الدرنات، 
البطاطا، وأمهية الدرنة لبدء نمو الرباعم لتكوين نبات 

مكتمل النمو.

أخطاء شائعة   
صّوب  جذر،  البطاطا  درنة  أن  الطلبة  بعض  يعتقد 
وصناعة  الطبخ  يف  ُتستخدم  التي  البطاطا  بأن  ذلك 

الشيبس هي ساق وليست جذًرا.

 استخدام الصور واألشكال والرسوم:
وّجه الطلبة إىل الشكل، واطلب إليهم متابعة مراحل 

نمو درنة البطاطا، ثم وصف تلك املراحل.
إجابة حمتملة: َبراعم ينشأ منها نبات صغي يستمر يف 

النمو لتكوين نبات مكتمل. 
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َبْصالِ رُ بِاألْ التَّكاثُ

َبْصالُ  األْ أُ  نْشَ تَ وَ  . غِذاءَ الْ فيهِ  النَّباتُ  نُ  زِّ يُخَ ةِ  بَ التُّرْ في  نْمو  يَ النَّباتِ  نَ  مِ ءٌ  زْ جُ  (Bulb) ةُ  لَ بَصَ الْ
نَباتُ  ، وَ لِ بَصَ َبْصالِ نَباتُ الْ رُ بِاألْ تَكاثَ تي تَ نَ النَّباتاتِ الَّ مِ . وَ ةِ ديمَ قَ ةِ الْ لَ بَصَ مِ الْ نْ بَراعِ ةُ مِ ديدَ الْجَ

. سِ جِ النَّرْ

. ةِ بَ َبْصالُ في التُّرْ عُ األْ رَ زْ  تُ

. لِ بَصَ وُّ نَباتاتِ الْ نُمُ

. أَبصالٌ
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توضيح مفاهيم الدرس  
.Bulb البصلة

وّزع عىل جمموعات الصف أبصااًل تظهر فيها األجزاء 
وصفها  ثم،  ومن  دراستها.  إليهم  واطلب  مجيعها، 
مع  وتوّصل  جزء،  كل  ووظائف  أجزائها  وحتديد 
من  قّدموه  ما  طريق  عن  البصلة  مفهوم  إىل  الطلبة 

وصف هلا.

 استخدام الصور واألشكال:
ودراسة  املدريس  الكتاب  يف  بالعمل  الطلبة  كّلف 
التكاثر  خطوات  حتديد  إليهم  واطلب  األشكال، 
تكثي  يف  خربة  ألحدهم  كان  إن  اسأهلم  باألبصال. 
جتربته  عن  فليتحدث  ُوِجد  فإن  باألبصال،  النباتات 
أمام زمالئه. عّزز الطلبة الذين تطّوعوا للحديث عن 

جتارهبم.

أخطاء شائعة   
وّضح  ثمرة،  البصلة  أن  الطلبة  بعض  يعتقد  قد 
للطلبة أن البصلة أوراق تنتهي بالساق وهي اجلزء الذي 
تنمو  والتي  الطهي،  البصلة يف  استخدام  إزالته عند  يتم 

منها اجلذور إىل األسفل.

نشاط عالجي:  
زّود الطلبة بنبات بصل تم تكثيره مسبًقا لمراقبته وجمع المالحظات، وكّلفهم بجمع   

صور لمراحل نمو البصل.
نشاط إثرائي:

فقرة  وكتابة  باألبصال،  ا  تتكاثر خضريًّ البصل  غير  نباتات  بالبحث عن  الطلبة  كّلف   
حول ذلك.

تنويع التدريس
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

نْظيفِ  وادُ تَ ، أَعْ يَّةٌ جاجِ أْسٌ زُ ، كَ لَةٌ  بَصَ
. ، ماءٌ نانٍ أَسْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

؟ لَةِ بَصَ زاءُ الْ : ما أَجْ ظُ 1  أُالحِ

ةِ  لَ بَصَ نانٍ في الْ نْظيفِ أَسْ لُ عودَ تَ 2  أُدْخِ

. يٍّ ضِ رْ لٍ عَ كْ بِشَ

أْسِ  كَ الْ ةِ  هَ فُوَّ قَ  فَوْ ةَ  لَ بَصَ الْ عُ  أَضَ  3

. يَّةِ جاجِ الزُّ

سَ  يُالمِ تّى  حَ أْسِ  كَ الْ في  ماءً  عُ  أَضَ  4

. لَةِ بَصَ طْحِ الْ لَ سَ فَ أَسْ

لى  ثُ عَ دُ تي تَحْ يُّراتِ الَّ ظُ التَّغَ 5  أُالحِ

 . ظاتِيَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ ، وَ لَةِ بَصَ الْ

ناءِ  لِ في أَثْ بَصَ 6  أَقيسُ أَطْوالَ نَباتِ الْ

. امٍ ةِ أَيّ سَ مْ ةِ خَ دَّ ، لِمُ مٍ وْ لَّ يَ هِ كُ وِّ نُمُ

في  يُّراتِ  التَّغَ قِياسِ  ياناتِ  بَ لُ  جِّ أُسَ  7

. طولِ النَّباتِ

لْتُ  صَّ ا بِما تَوَ رً تَصَ خْ ا مُ ريرً قْ تُبُ تَ 8  أَكْ

. يْهِ إِلَ

بْصالِ َ يُّ بِاألْ رِ ضْ رُ الْخُ التَّكاثُ َنشاٌط

ها وِّ نُمُ رِ النَّباتاتِ وَ رُ الْبيئَةِ في تَكاثُ أَثَ

النَّباتاتِ  رِ  تَكاثُ في  ةٌ  ثيرَ كَ بيئِيَّةٌ  لُ  وامِ عَ رُ  ثِّ ؤَ تُ
ةُ  دَّ شِ ةِ، وَ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ دَ ، وَ يَّةُ الْماءِ مِّ نْها: كَ ها، مِ وِّ نُمُ وَ
أَوْ  ةِ  رارَ الْحَ ةُ  جَ رَ دَ ثَالً  مَ تْ  فَضَ انْخَ إِذا  فَ ةِ.  ِضاءَ اإلْ
بِ  ناسِ مُ الْ دِّ  الْحَ نِ  عَ النَّباتِ  بيئَةِ  في  ةِ  ِضاءَ اإلْ ةُ  دَّ شِ
لَنْ  وَ ا،  بيرً كَ ا  رً أَثُّ تَ هُ  لُ كْ شَ وَ النَّباتِ  وُّ  نُمُ رُ  يَتَأَثَّ فَسَ ؛  هُ لَ
هِ  هُ لِهذِ ضُ رُّ رَّ تَعَ تَمَ دْ يَموتُ إِذا اسْ قَ رَ وَ تَطيعَ التَّكاثُ يَسْ

. الظُّروفِ

. يِّ رِ ضْ رِ الْخُ صودَ بِالتَّكاثُ قْ مَ حُ الْ ضِّ : أُوَ قَّقُ  أَتَحَ

. لَةِ بَصَ ثَتْ لِلْ دَ تي حَ يُّراتِ الَّ تَنْتِجُ التَّغَ أَسْ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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وبإرشاف  خمتلفة  بطرائق  املنزل  حديقة  يف  النباتات  بعض  بتكثي  الطلبة  كّلف 
األرسة. ابعث برسالة إىل الوالدين بأهداف النشاط وتشجيعهم عىل مساعدة ابنهم 

عىل اختيار النباتات املناسبة للتكاثر. 

نشاط منزلي

التكاثر اخلرضي باألبصال    الزمن 20 دقيقة نشاط
اهلدف: مالحظة مراحل التكاثر باألبصال.

املواد واألدوات: وّفر للطلبة املواد واألدوات قبل بدء 
النشاط بوقت كاٍف حسب عدد املجموعات. بصل، 

كأس، أعواد تنظيف األسنان، ماء.
يف  احلذر  إىل  الطلبة  نّبه  والسالمة:  األمن  إرشادات 

أثناء التعامل مع أدوات النشاط.
خطوات العمل: 

ُأالحظ: تأّكد من حتديد أجزاء البصلة بطريقة صحيحة.   1
إجابة حمتملة: البصلة أوراق تنتهي بالساق وهي اجلزء 

الذي يتم إزالته عند استخدام البصلة يف الطهي.
املواد  عليهم  ووّزع  جمموعات  يف  الطلبة  وّزع   2
عود  إدخال  جمموعة  كل  إىل  اطلب  واألدوات. 
تنظيف األسنان يف البصلة مسرتشدين بالصور يف 

كتاب األنشطة والتامرين.
فوهة  فوق  البصلة  وضع  املجموعات  إىل  اطلب   3

الكأس الزجاجية.
داخل  املاء  سكب  أثناء  يف  التأين  إىل  الطلبة  وّجه   4
الكأس ورضورة االنتباه إىل ارتفاع املاء يف الكأس 

بحيث يالمس أسفل سطح البصلة.
بتجربتهم  االحتفاظ  الطلبة  إىل  اطلب  ُأالحظ:   5
العامة،  السالمة  رشوط  يراعي  مناسب  مكان  يف 
التغّيات وتدوين املالحظات  وكّلفهم بمالحظة 

يف كتاب األنشطة والتامرين.
أقيس: وّجه الطلبة إىل عمل القياسات يف اجلدول   6

يف كتاب األنشطة والتامرين.
كّلف الطلبة برصد البيانات وتسجيلها يف اجلدول   7

يف كتاب األنشطة والتامرين.
تقرير  بكتابة  النشاط  هناية  يف  الطلبة  كّلف   8

 أحتّقق: التكاثر اخلرضي هو قدرة بعض النباتات عىل أن تتكاثر وُتنتج نباتات جديدة؛ واالستعانة بام يف كتاب األنشطة والتامرين.
عن طريق بعض أجزائها.

النعممعايري األداء

مشاركة اجلميع يف العمل.
العمل بروح الفريق.

إنجاز املهّمة يف وقتها املحّدد.
االحرتام املتبادل بني أفراد املجموعة.

قّيم  هلا.  الراجعة  التغذية  وقّدم  املجموعات  بي  جتّول   
الطلبة بوساطة األداة اآلتية:

تنمو من الساق اجلذور إىل األسفل، واألوراق اخلرضاء إىل األعىل.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

القضايا  أهنا من  اإلنتاجية واألمن والسالمة، ووّضح هلم  تأمل قضية  إىل  الطلبة  وّجه   *
املهمة املتعّلقة بالعمل.

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة
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يًّا،  ا طَبيعِ وًّ نْمو نُمُ إِنَّها تَ ؛ فَ ءٍ وْ ضَ ةٍ وَ رارَ حَ نْ ماءٍ وَ ةُ مِ الئِمَ مُ ها الظُّروفُ الْ رُ لَ تَوافَ تي تَ ا النَّباتاتُ الَّ أَمّ
. رُ كِنُها التَّكاثُ مْ ةً يُ ليمَ ةً سَ تَكونُ يانِعَ وَ

، إِالّ  بُذورِ نِ الْ وُّ دي إلى تَكَ ؤَ هذا يُ رَ وَ نْ نَباتٍ إِلى آخَ بوبِ اللِّقاحِ مِ تِقالِ حُ ياحُ في انْ مُ الرِّ هِ تُسْ وَ
 . رِ النَّباتِ ةُ لِتَكاثُ مَ زِ بُذورُ الالّ نُ الْ وَّ تَكَ ، فَال تَ هارِ َزْ بِّبُ تَساقُطَ األْ دْ تُسَ ةَ قَ ديدَ ياحَ الشَّ أَنَّ الرِّ

. وِّ النَّباتاتِ رُ في نُمُ ثِّ ؤَ تي تُ بيئِيَّةِ الَّ لِ الْ وامِ عَ مَّ الْ رُ أَهَ كُ : أَذْ قَّقُ  أَتَحَ

ةِ  رارَ ةِ الْحَ جَ رَ فاضِ دَ رُ انْخِ أَثَ
. الْحادِّ في النَّباتاتِ

ةِ  جَ رَ تِفاعِ دَ رُ ارْ أَثَ
. ةِ في النَّباتاتِ رارَ الْحَ

. فافِ في النَّباتاتِ رُ الْجَ أَثَ
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)4(ورقة عمل
توظيف التكنولوجيا

عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
تقديمية  عروض  أو  تعليمية  فيديوهات 
ويمكنك  اخلرضي،  التكاثر  حول  جاهزة، 
بموضوع  تتعّلق  تقديمية  عروض  تصميم 
التعليمية  املواد  الطلبة هذه  الدرس. شارك 
أو  اإللكرتونية،  املدرسة  عن طريق صفحة 
بإنشاء  أو  آب،  الواتس  تطبيق  طريق  عن 
أي  أو   ،  Microsoft teams عىل  جمموعة 
مع  باملشاركة  مناسبة؛  تكنولوجية  وسيلة 

الطلبة وذوهيم.

 المناقشة
4 جمموعات، ووّزع عىل كل جمموعة  الطلبة يف  وّزع 
ووّجه   ،Traffic Light Cups املرور  إشارة  أكواب 
النشاط  هذا  تنفيذ  أثناء  يف  يمكنهم  أنه  إىل  الطلبة 
استخدام أكواب )أمحر، أصفر، أخرض(، وذلك إِشارة

هلم  وّضح  املساعدة.  إىل  الطلبة  احتاج  إذا  املعّلم  إىل 
إىل  الطلبة  حاجة  عدم  إىل  ُيشي  األخرض  اللون  أن 
املساعدة، واللون األصفر ُيشي إىل حاجتهم إليها، أو 
إىل وجود سؤال يريدون توجيهه إىل املعّلم من دون أن

يمنعهم ذلك من االستمرار يف أداء املهام املنوطة هبم. 
الشديدة إىل  الطلبة  اللون األمحر فُيشي إىل حاجة  أّما 
املساعدة، وعدم قدرهتم عىل إمتام مهاّمهم. حّدد أحد 

املوضوعات اآلتية لكل جمموعة:
أثر تغّي كمية املاء يف تكاثر النباتات ونموها.  

أثر تغّي درجة احلرارة يف تكاثر النباتات ونموها.  

أثر تغّي شدة اإلضاءة يف تكاثر النباتات ونموها.  
أثر الرياح يف تكاثر النباتات ونموها.  

بموضوعاهتم،  املتعلق  النص  قراءة  إليهم  اطلب  ثم 
وتفسي النقاط الرئيسـة بلغتهم اخلاصة. واطلـب إىل 
كل جمموعة تقديم عرض مدته 5 دقائق، مستخدمي 

وسيلة مصورة واحدة عىل األقل.

 استخدام الصور واألشكال:
بعض  أثر  ومالحظة  الصور  تأّمل  إىل  الطلبة  وّجه   
واطلب  وتكاثرها،  النباتات  نمو  يف  البيئية  العوامل 
نقاًشا حول كيفية  أِدر  الواقع.  أمثلة من  إليهم إعطاء 

محاية النباتات من بعض هذه العوامل.

التعاوين؛  أحتّقق: الرياح، درجة احلرارة، الضوء، املاء. التعّلم  إسرتاتيجية  وّظف   
ووّزع طلبة الصف يف 4 جمموعات. 

ورقة  عىل  بالعمل  املجموعات  كّلف   
العمل 4.

جتّول بي الطلبة يف أثناء العمل، وقّدم   
الدعم إذا لزم األمر.

اطلب إىل الطلبة عرض نتائج أعامهلم،   
وأِدر نقاًشا حول ذلك.
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 . رِ النَّباتاتِ حُ طَرائِقَ تَكاثُ ضِّ : أُوَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

. زائِهِ دِ أَجْ رُ النَّباتِ بِأَحَ وَ تَكاثُ   (...................): هُ

. ياةِ النَّباتِ تَعاقِبَةُ في حَ مُ لُ الْ راحِ مَ يَ الْ   (...................): هِ

هِ. وِّ ناءِ نُمُ ثُ لِلنَّباتِ في أَثْ دُ تي تَحْ يُّراتِ الَّ حُ فيها التَّغَ ضِّ ةً أُوَ حَ وْ مُ لَ مِّ ا: أُصَ لُ نَموذَجً مَ 3  أَعْ

بِأَيِّ  فَ  ، تِهِ عَ رَ زْ مَ في  ةِ  ارَّ الضّ النَّباتاتِ  ظُهورِ  نْ  مِ ليلَ  التَّقْ عٌ  زارِ مُ أَرادَ  إِذا   : النّاقِدُ كيرُ  التَّفْ  4

. تِيَ رُ إِجابَ تُها؟ أُفَسِّ يْهِ إِزالَ لَ بُ عَ ها يَجِ وِّ لِ نُمُ راحِ نْ مَ ةٍ مِ لَ حَ رْ مَ

. باذِنْجانِ رُ نَباتُ الْ تَكاثَ يْفَ يَ الئِيَ كَ مَ حُ أَمامَ زُ ضِّ : أُوَ لُ 5  أَتَواصَ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
يِّنُ  ، أُبَ عٍ زارِ ةً لِمُ هَ جَّ وَ ةً مُ ةً قَصيرَ رَ تُبُ نَشْ أَكْ

. ثيرِ بَعْضِ النَّباتاتِ هُ فيها طَرائِقَ تَكْ لَ

نِيَّةِ طَ ساتِ الْوَ سَّ ؤَ هودُ الْمُ جُ
شــادِ  رْ ِ اإلْ ــةِ  يَّ ديرِ مُ رِ  وْ دَ ــنْ  عَ ــثُ  أَبْحَ
مــاتِ  دْ الْخِ ديــمِ  قْ تَ فــي   ، ــيِّ راعِ الزِّ

. عيــنَ زارِ لِلْمُ ةِ  شــادِيَّ رْ ِ اإلْ

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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الدرس

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، عىل أن تتضّمن أبحاثهم دور مديرية اإلرشاد الزراعي. 
ُتقرأ أعامل الطلبة يف احلصة الصفية وُتناقش، وُيقّدم بعضها يف اإلذاعة املدرسية، أو 

ُتعّلق عىل لوحة يف الصف.

العلوم         مع        املجتمع  

واعرض  النباتات،  تكثي  طرائق  تتضّمن  أن  عىل  مجيعها،  الطلبة  أعامل  تقّبل 
النرشات التي كتبها الطلبة، ثم وّجه كل طالب إىل قراءة النرشة.

العلوم        مع            الكتابة  

استخدام جدول التعّلم   
راجع الطلبة يف ما تعّلموه عن تكاثر النباتات، وساعدهم 
العلمية  املفاهيم  باستخدام  معلوماهتم  تلخيص  عىل 
الواردة يف الدرس، وتسجيلها يف جدول التعّلم يف عمود 

)ماذا تعّلمنا؟(. 

إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
الفكرة الرئيسة.  1

 التكاثر بالبذور والتكاثر اخلرضي.
2  املفاهيم واملصطلحات.

 التكاثر اخلرضي. 
  دورة حياة النبات.

3  أعمل نموذًجا.

 يمكن عمل ذلك بالرسم أو البولسرتين والتلوين، 
أو جمّسامت بالستيكية ملراحل نمو نبات، ...

4 التفكري الناقد.

 قبل عملية اإلزهار؛ كي ال تتكّون البذور التي ستنمو 
عند توافر الظروف املناسبة.

5 أتواصل.

حدوث  املناسبة،  الظروف  وتوفي  البذور  زراعة   
اإلنبات، عملية نمو حتى يتكّون نبات مكتمل النمو 

ُيكّون أزهاًرا تنتج ثامًرا حتتوي عىل بذور.

التقويم ثالثًا 
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 تقويم المعرفة السابقة:
وّجه الطلبة إىل تبادل املعلومات حول تكاثر احليوانات 

وطرائق تكاثرها، وإعطاء أمثلة.
وّجه أسئلة حول تكاثر احليوانات، مثل:  

من يذكر لنا أسامء حيوانات؟ إجابات متنوعة.  
هل احليوانات مجيعها تتكاثر بالطريقة نفسها؟ إجابة   

حمتملة: ال.
كيف تتكاثر هذه احليوانات؟ إجابة حمتملة: بالبيض، بالوالدة.  

البدء بدليل التوقع:  
يف  الرئيسة  الدرس  عناوين  بكتابة  الطلبة  كّلف 
أهنم سيتعّلمونه حتت  يتوّقعون  دفاترهم، وكتابة وما 

كل عنوان، ومن دون قراءة حمتوى الدرس.

تكاثر الحيوانات ودورات حياتها 2

تقديم الدرس أوًل 

 مناقشة الفكرة الرئيسة: 
إعطاء  إليهم  واطلب  الرئيسة،  الفكرة  قراءة  إىل  الطلبة  وّجه 
أمثلة من خرباهتم السابقة حول طرائق تكاثر بعض احليوانات.

 استخدام الصور واألشكال:
عىل  تطرأ  التي  التغّيات  مالحظة  إىل  الطلبة  وّجه 
عىل  أمثلة  إعطاء  مع  بالغة  لتصبح  احليوانات  صغار 
ذلك، واطلب إليهم إعطاء أمثلة عىل حيوانات تنتج 

صغار تشبهها وأخرى تنتج أفراد ال تشبهها.

توضيح مفاهيم الدرس  
:Adult Animals الحيوانات البالغة

مفهوم  يف  ذهني  عصف  جلسة  طريق  عن  الطلبة  ناقش 
تكوين  إىل  ذلك  طريق  عن  وتوّصل  البالغة،  احليوانات 
البالغة، بحيث  الطلبة ملفهوم احليوانات  فهم مشرتك لدى 
يستطيعون تعريفها بوصفها احليوانات القادرة عىل التكاثر.

:Small صغير
وارسم  البالغ،  باحليوان  الصغي  احليوان  مفهوم  اربط 
خمطط فن عىل اللوح؛ بحيث يقارن الطلبة بي املفهومي. 

التدريس  ثانيًا 

ا غارً نْتِجُ صِ يَواناتُ تُ الْحَ
يَـواناتُ  يَ الْحَ بالِغةُ (Adult animals) هِ يَـواناتُ الْ الْحَ
 . ةً ديدَ ا جَ نْتِجَ أَفْرادً تُ ، وَ رَ تَكاثَ تَطيعُ أَنْ تَ تي تَسْ وِّ الَّ ةُ النُّمُ لَ تَمِ كْ مُ الْ
يواناتٍ  حَ بِحَ  تُصْ تّى  حَ بُرُ  تَكْ وَ نْمو  تَ ثُمَّ  ةً  غيرَ صَ ياتَها  حَ أُ  بْدَ تَ
بُرُ  تَكْ تَنْمو وَ ها، فَ بِهُ ا  تُشْ غارً نْتِجُ صِ يَواناتِ ما يُ نَ الْحَ مِ ، وَ ةً بالِغَ

. وِّ ةَ النُّمُ لَ تَمِ كْ يَواناتٍ مُ بِحَ حَ لِتُصْ

ها  ثُ لَ دُ غارِ يَحْ وِّ الصِّ رارِ نُمُ تِمْ عَ اسْ لكِنْ مَ ها، وَ بِهُ ا ال تُشْ غارً نْتِجُ صِ ر تُ يَواناتٌ أُخْ دُ حَ يوجَ وَ
بائِها. ةً آلِ بيهَ بِحُ شَ تُصْ يُّراتٌ فَ غَ تَ

2 ْرُس َتكاُثُر اْلَحَيواناِت َوَدْوراُت َحياِتهاالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ثُ  دُ يَحْ يَواناتُ وَ رُ الْحَ تَكاثَ تَ
لِ  راحِ يُّراتٍ في مَ غَ ةُ تَ دَّ ها عِ لَ

. ةِ تَلِفَ خْ مُ ياتِها الْ حَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
يَوانٌ بالِغٌ حَ

.(An adult animal)
يَوانِ ياةِ الْحَ ةُ حَ رَ وْ دَ

.(Animal life cycle)

يْبَةَ  نَ عِ أَبو ذُ دَ فْ غيرُ الضِّ صَ
. هِ يْ وَ بِهُ أَبَ شْ ال يُ

ها. بِهُ آباءَ غارٌ تُشْ صِ
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أخطاء شائعة   
مفهوم  أن  الطلبة  بعض  يعتقد  قد 
وّضح  احليوان،  بحجم  مرتبط  البالغ 
هلم أنه ليس بالرضورة أن يكون احليوان 

الكبي نسبيًّا بالًغا ما مل يستطع التكاثر.

اليستطيع 
التكاثر

الحيوان البالغ الحيوان الصغير 

مرحلة في 
دورة حياة 

الحيوان

يستطيع 
التكاثر

)5(ورقة عمل

بالعمل  املجموعات  ضمن  الطلبة  كّلف 
وقّدم  بينهم  وجتّول   ،5 العمل  ورقة  عىل 
املشــاركة  عىل  أّكد  الراجـــعة.  التغذية 
اآلخر،  الرأي  واحــرتام  اجلميــع،  من 
املناسبة،  التواصل  أساليب  واستــخدام 
والنقد من دون جتريح اآلخرين، وحتّمل 
املسؤولية واحرتام الوقت وإدارته بشكل 

ُيّقق ما تم تكليفهم به.
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طّي  غَ يُ وَ  ، لٌ جُ أَرْ ها  ضِ لِبَعْ يَنْمو  فَ ها،  وِّ نُمُ ناءِ  أَثْ في  يَواناتِ  الْحَ غارِ  لِصِ ةٌ  ثيرَ كَ يُّراتٌ  غَ تَ ثُ  دُ تَحْ
. وِّ ناءِ النُّمُ يَواناتِ في أَثْ غارِ الْحَ لوكُ صِ يَّرُ سُ تَغَ يَ ، وَ رِ ها اآلخَ ضِ سامَ بَعْ يشُ أَجْ الرّ

هِ؟ وِّ ناءِ نُمُ غيرِ الطّائِرِ في أَثْ ثَتْ لِصَ دَ تي حَ يُّراتُ الَّ ما التَّغَ

َوَر ُل الص َوَرأََتَأمَّ ُل الص أََتَأمَّ

. غارِ الطُّيورِ ةِ لِصِ مايَ الْحِ ءِ وَ فْ فيرُ الدِّ تَوْ

يواناتِ  الْحَ غارِ  صِ بَعْضُ  تاجُ  تَحْ
َبَوانِ  ، فَاألْ بُرَ تَكْ وَ وَ نْمُ يْ تَ ةِ كَ عايَ إِلى الرِّ
 أْو مَ الْ غِذاءَ وَ فِّرانِ الْ وَ ما) يُ هُ دُ (أَوْ أَحَ

. ةَ مايَ الْحِ ءَ وَ فْ الدِّ وَ
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 مناقشة
اسأل الطلبة عن أمثلة للتغّيات التي حتدث للحيوان   

يف أثناء نموه، ثم وّجه الطلبة إىل كتابتها عىل اللوح. 
إجابة حمتملة: 

- تنمو األرجل لبعض احليوانات.
- يكسو اجلسم الريش. 

- يتغّي سلوك بعض احليوانات.
اطلب إليهم إنشاء رسم توضيحي إلجاباهتم، وكتابة   

تعليقات عىل رسوماهتم. 

إجابة حمتملة:
ملمس الريش وشكله، شكل املنقار، العيون وحّدة 
االعتامد  إىل  غيه  عىل  االعتامد  من  التحّول  النظر، 

عىل نفسه، القوة اجلسمية.

 استخدام الصور واألشكال:
وّجه الطلبة إىل وصف ما يفعله الطائر حلامية صغاره 

من الربد.
جناحيه،  حتت  يضعهم  صغاره  حلامية  حمتملة:  إجابة 

وبذلك يوفر احلامية والدفء.

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة
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تّى  حَ ها  غارِ بِصِ تَني  عْ تَ وَ  ، قِسَ فْ تَ تّى  حَ ها  بُيوضِ لى  عَ دُ  قُ رْ تَ وَ ا  شاشً أَعْ بْني  تَ الطُّيورَ  أَنَّ  ظُ  نُالحِ
ها. سِ لى نَفْ تِمادِ عَ عْ لى االْ ةً عَ بِحَ قادِرَ تُصْ

. مالِ فِنُها في الرِّ دْ تَ ةٍ وَ ضٍ جافَّ لى أَرْ ها عَ عُ بُيوضَ تَضَ فُ فَ واحِ ا الزَّ أَمّ

؟ يَواناتِ غارِ بَعْضِ الْحَ ثُ لِصِ دُ تي تَحْ يُّراتِ الَّ مُ التَّغَ : ما أَهَ قَّقُ  أَتَحَ

. فِ الحِ غارُ السَّ صِ

. غارِ الطُّيورِ أْو لِصِ مَ الْ غِذاءِ وَ فيرُ الْ تَوْ
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 استخدام الصور واألشكال:
اسأل الطلبة:

حمتملة:  إجابة  صغاره.  لتغذية  الطائر  يفعله  ما  ِصف   
يلتقط الغذاء بمنقاره، ويضعه يف فم الصغار. 

تبني  حمتملة:  إجابة  هلم؟  املأوى  الطيور  توّفر  كيف   
أعشاشها وترقد عىل البيض حتى يفقس.

وّضح  بصغارها؟  الحيوانات  اعتناء  يستمّر  متى  إلى   
حتى  بصغارها  تعتني  تبقى  حمتملة:  إجابة  إجابتك. 

تصبح قادرة عىل االعتامد عىل نفسها.

ينمو لبعضها أرجل، ويغطي الريش أجسام  أحتّقق:   
يف  احليوانات  صغار  سلوك  ويتغّي  اآلخر،  بعضها 

أثناء النمو، وتصبح أكثر اعتامًدا عىل نفسها،... 

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

اآلخر،  الرأي  احرتام  قضايا  تأمل  إىل  الطلبة  وّجه    *
واستخدام أساليب التواصل املناسبة، والنقد من دون 
الوقت  واحرتام  املسؤولية  وحتّمل  اآلخرين،  جتريح 
هذه  أمّهية  الطلبة  عىل  وأكد  مناسب،  بشكل  وإدارته 

القضايا يف حياهتم.

بالبيض. لكّن  تتكاثر  الزواحف واألسامك والطيور يف دورات حياهتا؛ فهي  تشابه 
الزواحف تضع بيوضها يف اليابسة، يف ما تضع األسامك بيوضها يف املاء. أّما الطيور 
فتبني أعشاًشا حلامية بيضها، وترقد عليه إىل أن يفقس. ينمو جني احليوان داخل 
البيضة التي حتتوي عىل كل ما يتاج إليه ليعيش، وعندما ينمو ملرحلة مناسبة يفقس 

الصغي البيضة وخيرج.
ال متر الزواحف واألسامك والطيور بمرحلة التحّول؛ فهي تشبه آباءها عندما تفقس. 
ومع مرور الوقت تنمو الزواحف الصغية واألسامك والطيور وتكرب، عندها يمكن 
بعد  بصغارها  تعتني  الزواحف واألسامك ال  معظم  بصغارها.  وتعتني  تتكاثر،  أن 
أن تفقس؛ ألن الصغار يمكنها البحث عن غذائها بنفسها. أّما معظم الطيور فإهنا 

تعتني بصغارها حتى تصبح قادرة عىل الطيان، وجتد غذاءها بنفسها.

إضاءة للمعّلم 
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ياتِها راتُ حَ وْ دَ يَواناتِ وَ رِ الْحَ طَرائِقُ تَكاثُ
نْها  فَمِ ؛  ةٍ تَلِفَ خْ مُ بِطرائِقَ  يَواناتُ  الْحَ رُ  تَكاثَ تَ
رُ  تَكاثَ نْها ما يَ مِ ، وَ زِ ثْلُ الْماعِ ةِ مِ الدَ وِ رُ بِالْ تكاثَ ما يَ
في  يَواناتُ  الْحَ يَّرُ  تَغَ تَ  . جاجِ الدَّ ثْلُ  مِ بَيْضِ  بِالْ
ثُ  دُ تَحْ تي  الَّ يُّراتُ  التَّغَ ى  مّ تُسَ وَ ها،  وِّ نُمُ ناءِ  أَثْ
يَوانِ  ياةِ الْحَ ةَ حَ رَ وْ رِ دَ مْ عُ هِ في الْ مِ دُّ قَ عَ تَ يَوانِ مَ لِلْحَ

.(Animal life cycle)

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

ةِ  رَ وْ لِ دَ راحِ يُّراتِ في مَ رِ التَّغَ وَ   بِطاقاتٌ لِصُ
. غٌ مْ ، صَ وًّ قَ قٌ مُ رَ ، وَ نَبِ َرْ ياةِ األْ حَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

. نَبٍ ياةِ أَرْ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ رً وَ عُ صُ مَ 1  أَجْ

. رِ وَ هُ في الصُّ دُ فُ ما أُشاهِ : أَصِ ظُ 2  أُالحِ

في  وِّ  النُّمُ لُ  الْكامِ يَوانُ  الْحَ ما   : عُ قَّ أَتَوَ  3

؟ رِ وَ الصُّ

غيرِ  صَ يْنَ  بَ هِ  التَّشابُ  د مَ ما   : ظُ أُالحِ  4

هِ؟ يْ وَ أَبَ نَبِ وَ َرْ األْ

. نَبِ َرْ ياةِ األْ ةِ حَ رَ وْ لَ دَ راحِ تَنْتِجُ مَ 5  أَسْ

نَبِ رْ َ ياةِ األْ ةُ حَ رَ وْ دَ َنشاٌط

 .( وِّ لُ النُّمُ تَمِ كْ مُ بالِغُ (الْ زُ الْ الْماعِ . غيرُ زُ الصَّ الْماعِ
. زِ ياةِ الْماعِ ةُ حَ رَ وْ دَ

ةِ. الدَ وِ ديثُ الْ حَ
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توضيح مفاهيم الدرس  
. Animal Life Cycle دورة حياة الحيوان

حياة  دورة  مفهوم  واكتب  الطلبة،  مع  احلياة  دورة  راجع 
احليوان عىل اللوح، واسأل الطلبة عن معناه. اطلب إليهم 
وكتابة  مثال،  طريق  عن  إلجاباهتم  توضيحي  رسم  إنشاء 

تعليقات عىل رسوماهتم. 
 استخدام الصور واألشكال والرسوم:

األشكال  يف  املاعز  حياة  دورة  بدراسة  الطلبة  كّلف 
ومراحل  منها  كل  عند  التكاثر  نوع  وحتديد  الواردة، 

دورة حياهتا، والتغّيات التي حتدث يف كل مرحلة.

اسم الطالب
املهّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآلتي:

الزمن  30 دقيقة      تقومي نشاط

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( ُينظِّم تدوين مالحظاته يف كتاب 
األنشطة والتامرين.

)3( يتواصل مع زمالئه بشكل مالئم.
)4( يستنتج مراحل دورة حياة األرنب. 

4 عالمات: ُيّقق املهاّمت مجيعها.
3 عالمات: ُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.

 عالمتان: ُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.
عالمة واحدة: ُيّقق مهّمة واحدة.

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن فيديوهات تعليمية 
أو عروض تقديمية جاهزة، حول موضوع حاجات صغار 
تتعّلق  تقديمية  عروض  تصميم  ويمكنك  احليوانات، 
عن  التعليمية  املواد  هذه  الطلبة  شارك  الدرس.  بموضوع 
تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية،  املدرسة  صفحة  طريق 
الواتس آب، أو بإنشاء جمموعة عىل Microsoft teams ، أو 
أي وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.

دورة حياة األرنب        الزمن 20 دقيقة نشاط
اهلدف: تتبع دورة حياة األرنب.

املواد واألدوات: وّفر املواد واألدوات قبل تنفيذ النشاط 
بوقت كاٍف وحسب عدد املجموعات. بطاقات لصور 

مراحل دورة حياة األرنب، ورق مقّوى، صمغ.
يف  احلذر  إىل  الطلبة  نّبه  والسالمة:  األمن  إرشادات 

أثناء التعامل مع أدوات النشاط.
خطوات العمل: 

وّزع املواد واألدوات عىل املجموعات املشّكلة مسبًقا.  1
وراقب  النشاط،  خطوات  بتنفيذ  املجموعات  كّلف 

عملهم وقّدم هلم التغذية الراجعة.
ُأالحظ.  اطــلب إىل الطلبـــة وصف األرنب يف   2

املراحل املختلفة.
أتوّقع. وّجه الطلبة إىل حتديد األرنب البالغ.  3

ُأالحظ. يوجد تشابه بي الصغي وأبويه.  4
أستنتج. حديث الوالدة، أرنب صغي، أرنب بالغ.  5
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هُ  مُ سْ لَّلُ جِ يَتَحَ ، فَ يَموتُ مُ وَ رَ هْ رُ ثُمَّ يَ تَكاثَ هُ يَ وُّ لُ نُمُ تَمِ كْ ما يَ نْدَ عِ نْمو، وَ يَ ا وَ غيرً يَوانُ يَكونُ صَ الْحَ فَ
 ر أُخْ يَّةٌ  حَ كائِناتٌ  يْها  إِلَ تاجُ  تَحْ  ، ةِ بَ التَّرْ إِلى  ذائِيَّةً  غِ وادَّ  مَ يُضيفُ  ما  ؛  ةِ بَ التُّرْ نَ  مِ ا  ءً زْ جُ بِحُ  ويُصْ

. وَ نْمُ تَ لِتَعيشَ وَ

؟ ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ زِ في دَ لى الْماعِ أُ عَ تي تَطْرَ يُّراتِ الَّ مُّ التَّغَ : ما أَهَ قَّقُ  أَتَحَ

. جاجِ ياةِ الدَّ ةُ حَ رَ وْ دَ

. يْضةٌ بَ
. نْينٌ جَ

. قيسٌ فْ .تَ صوصٌ

جاجةُ  الدَّ
. بالِغةُ الْ

. يُّراتِ ظُ التَّغَ أُالحِ ، وَ عِ دَ فْ ياةِ الضِّ ةِ حَ رَ وْ لَ دَ راحِ تَبَّعُ مَ أَتَ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

. بُيوضُ .الْ يْبَةَ نَ .أَبو ذُ غيرُ عُ الصَّ دَ فْ .الضِّ وِّ لُ النُّمُ تَمِ كْ مُ عُ الْ دَ فْ الضِّ
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نشاط عالجي
أخرى  حيوانات  حياة  لدورات  بصور  الطلبة  زّود   

شبيهة لدورة الماعز.
نشاط إثرائي

كّلف الطلبة بالبحث عن دورات كائنات حية أخرى،   
دورة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  التغّيرات  وتحديد 

الحياة.

تنويع التدريس

 استخدام الصور واألشكال:
كّلف الطلبة بدراسة دورة حياة الدجاجة يف األشكال 
الواردة، وحتديد نوع تكاثرها ومراحل دورة حياهتا، 

والتغّيات التي حتدث يف كل مرحلة.

 مناقشة
هرمها،  بعد  احلية  الكائنات  مصي  يف  الطلبة  ناقش 
ذلك.  أمهية  وما  موهتا،  بعد  ألجسامها  يدث  وماذا 

اسأل:
ماذا يدث للكائنات احلية بعد موهتا؟ إجابة حمتملة:   

تتحلل إىل مكوناهتا األصلية.
إجابة حمتملة: متتصها  الرتبة من حتللها؟  ماذا تستفيد   

وتستفيد منها النباتات.
ماذا تتوّقع أن يصل يف حالة مل تتحلل؟ إجابة حمتملة:   
يعيق  ما  الكرهية،  واملناظر  والروائح  النفايات  ترتاكم 

استمرار احلياة عىل كوكب األرض.
مشكلة  بعرض  المشكالت؛  حل  إستراتيجية  وّظف   
الطلبة  إلى  واطلب  العشوائية،  النفايات  مكّبات 

اقتراح حلول للتخّلص من أضرار هذه المكّبات.

بيوض يف املاء، تفقس عن )أبو ذنيبة( الذي يتنّفس 
وله  املاء  من  اخلروج  يستطيع  ال  لذا،  باخلياشيم؛ 
ذنب، تبدأ أطرافه بالنمو ويبدأ الذنب بالقرص، تنمو 

له رئتان ويستطيع التنّفس خارج املاء.
 أحتّقق: تولد صغية وضعيفة، وتعتمد عىل أمها يف الغذاء عن طريق الرضاعة، وتوفر 
هلا األم احلامية. تنمو فتصبح أكثر قوة وتبدأ بتناول األعشاب ثم احلبوب، تستمر يف 

النمو لتصبح بالغة وقادرة عىل التكاثر.

قطًعا  طحنه  بعد  اجلاف  اخلبز  مثل  الطعام  بقايا  بعض  وضع  إىل  الطلبة  وّجه 
صغية، أو بعض احلبوب يف وعاء مسطح حتت إحدى األشجار يف حديقة املنزل، 
والحظ سلوك الطيور. ابعث رسالة إىل األهل للتأكيد عىل أمهية النشاط ورضورة 

تقديم املساعدة.

نشاط منزلي

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة
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استخدام جدول التعّلم   
راجع الطلبة يف ما تعّلموه عن تكاثر احليوانات. ساعد 
املفاهيم  باستخدام  معلوماهتم  تلخيص  عىل  الطلبة 
جدول  يف  وتسجيلها  الدرس،  يف  الواردة  العلمية 

التعّلم يف عمود )ماذا تعّلمنا؟(. 
إجابات أسئلة مراجعة الدرس

1  الفكرة الرئيسة.

 بيضة، جني داخل البيضة، تفقيس، صوص صغي، 
ينمو لدجاجة أو ديك مكتمل النمو.

املفاهيم واملصطلحات .  2
 دورة احلياة.

  النمو.
3  توفي حاجاهتا من غذاء ومأوى ومحاية ودفء، مثل: 

الطيور، األغنام.

من  حضانتها  عدم  بسبب  تفقس  لن  الناقد.  التفكري   4
الطي نفسه، ما سيقّلل من عدد الطيور من هذا النوع 
ويمكن أن هُيّدد ذلك بقاءها، سلوك عدواين، بتوعية 
زمالئي بعدم العبث بأعشاش الطيور وبيوضها.                                                                                      

التقويم ثالثًا 

تقّبل اللوحات مجيعها التي صّممها الطلبة، عىل أن حتتوي عىل مراحل دورة حياة 
حيوان صحيحة، حيث تتضّمن صوًرا أو رسوًما توضيحية.

العلوم         مع             الفن  

إجابة حمتملة: أقل عدد يمكن أن تلده إناث الفهد: 18=6 × 3. أكرب عدد يمكن 
أن تلده إناث الفهد: 30= 6 × 5   

العلوم        مع        الرياضيات  

 . ةِ جاجَ ياةِ الدَّ ةِ حَ رَ وْ لَ دَ راحِ حُ مَ ضِّ : أُوَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

هِ. وِّ ناءِ نُمُ يِّ في أَثْ ثُ لِلْكائِنِ الْحَ دُ تي تَحْ يُّراتُ الَّ يَ التَّغَ   (...................): هِ

ثُ في  دُ تي تَحْ يُّراتِ الَّ نَ التَّغَ ؛ مِ تْلَةِ كُ الْ ةُ الطّولِ وَ يادَ زِ يشِ وَ ظُهورُ الرّ لِ وَ جُ َرْ وُّ األْ   نُمُ
ناءِ (...................). أَثْ

. ةً ثِلَ طي أَمْ ها؟ أُعْ غارِ يَواناتِ بِصِ ةِ بَعْضِ الْحَ نايَ رُ عِ ظاهِ 3  ما مَ

فُ  يْفَ أَصِ ؟ كَ َطْفالُ بِبُيوضِ الطُّيورِ بِثَ األْ ثَ إِذا عَ دُ عُ أَنْ يَحْ قَّ : ماذا أَتَوَ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

؟ رِ رَ نْ ذلِكَ الضَّ دُّ مِ كِنُني الْحَ يْفَ يمُ ؟ كَ لوكَ هذا السُّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

 ، لَّ عامٍ غارٍ كُ يْنَ (3-5) صِ دِ بَ هْ فَ لِدُ أُنْثى الْ تَ
؟  إِناثٍ  (6) هُ  لِدَ تَ أَنْ  كِنُ  مْ يُ دٍ  دَ عَ أَقَلُّ  فَما 

؟ نَهُ لِدْ كِنُ أَنْ يَ مَ دٍ يُ دَ ثَرُ عَ ما أَكْ وَ

نِّيَّةٌ ةٌ فَ حَ لَوْ
ةً  يَّ دارِ ةً جِ حَ وْ مُ لَ مِّ ، أُصَ الئِيَ مَ عَ زُ نِ مَ بِالتَّعاوُ
يَوانٍ  حَ ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ دَ لَ  راحِ مَ فيها  حُ  ضِّ أُوَ
أَوِ  رِ  وَ الصُّ بَعْضَ  نُها  مِّ أُضَ وَ  ، يَّ دَ لَ لٍ  ضَّ فَ مُ
يُّراتِ  التَّغَ بَيِّنُ  تُ تي  الَّ  ، يَّةِ ضيحِ التَّوْ سومِ  الرُّ
ثُمَّ   ، ياتِهِ حَ ةِ  رَ وْ دَ ناءِ  أَثْ في  هُ  لَ ثُ  دُ تَحْ تي  الَّ

. فِّ ها في الصَّ لِّقُ أُعَ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُم الرِّ
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التكاثر بالعقل

اهلدف
  توضيح طريقة التكاثر بالعقل للنباتات.

إرشادات وتوجيهات
ثم  اخلرضي،  التكاثر  مفهوم  يف  الطلبة  ناقش   -

اسأهلم:
حمتملة:  إجابة  اخلرضي؟  التكاثر  يعتمد  عالَم   
النبات وزراعته  يعتمد عىل فصل جزء معّي من 

يف مكان آخر.
إجابة حمتملة:  ما طرائق التكـــاثر اخلضـــري؟   

بالدرنات، باألبصال.
النبات األصيل  الناجتة عن  النباتات  كيف ختتلف   
نباتات  تنتج  التكاثر اخلرضي؟ إجابة حمتملة:  يف 

مطابقة للنبات األصيل.

ثم  فيه،  وناقشهم  النص  قراءة  الطلبة  إىل  اطلب   -
اسأهلم: 

ما الطريقـــة التي حتّدث عنها النص مـــن طرائق   
التكاثر اخلرضي؟ إجابة حمتملة: التكاثر بالعقل.

ما املقصود بالعقل؟ إجابة حمتملة: جزء من الساق   
أو جزء من اجلذر.

أحتّدث عن:
كّلف الطلبــــة بالتحّدث عن طـرائق أخرى من   

طرائق التكاثر اخلرضي، وعرض ما يتوّصلون إليه 
أمام زمالئهم.

اإلثراء والتوّسع

لِ قَ رُ بِالْعُ التَّكاثُ

؛  رَ آخَ كانٍ  مَ في  تِهِ  راعَ زِ وَ النَّباتِ  نَ  مِ يَّنٍ  عَ مُ ءٍ  زْ جُ لِ  فَصْ لى  عَ يُّ  رِ ضْ الْخُ رُ  التَّكاثُ دُ  تَمِ عْ يَ
. لِ قَ عُ رُ بِالْ : التَّكاثُ هِ نِ طَرائِقِ مْ ، وَ لِيِّ َصْ فاتِها لِلنَّباتِ األْ ةٍ في صِ طابِقَ لى نَباتاتٍ مُ صولِ عَ لِلْحُ

ى  مّ اقِ تُسَ نَ السّ زاءٍ مِ لُ أَجْ كِنُني فَصْ مْ ، إِذْ يُ لِ في النَّباتِ قَ عُ تِيارِ الْ لى اخْ ةُ عَ هِ الطَّريقَ دُ هذِ تَمِ عْ تَ
لَ  صُ َحْ ؛ ألِ لَ قَ عُ الْ هِ  عُ هذِ رَ أَزْ ثُمَّ   ، ةَ يَّ رِ ذْ الْجَ لَ  قَ عُ الْ ى  مّ تُسَ رِ  ذْ الْجَ نَ  مَ زاءٍ  أَجْ أَوْ   ، اقِيَّةَ السّ لَ  قَ عُ الْ

. لِيَّ َصْ بِهُ النَّباتَ األْ لى نَباتاتٍ تُشْ عَ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِ

نْ  ثُ عَ دَّ أَتَحَ

ا،  يًّ رِ ضْ ثيرِ النَّباتاتِ خُ ر لِتَكْ طَرائِقَ أُخْ
. الئِيَ مَ لى زُ يْهِ عَ لْتُ إِلَ صَّ ضُ ما تَوَ رِ أَعْ وَ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (2)2مراجعة الوحدة 

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

ياتِها. ةَ حَ رَ وْ أُ فيها الطُّيورُ دَ بْدَ ةٌ تَ لَ حَ رْ   (...................): مَ

زائِها. نْ طَريقِ بَعْضِ أَجْ رُ بَعْضِ النَّباتاتِ عَ   (...................): تَكاثُ

. ياةِ النَّباتِ ةِ حَ رَ وْ ةِ في دَ بادِرَ نِ الْ وُّ ةُ تَكَ لَ حَ رْ   (...................): مَ

. هُ بِهُ لى إِنْتاجِ أَفْرادٍ تُشْ يِّ عَ ةُ الْكائِنِ الْحَ رَ دْ   (...................): قُ

مِ  جْ الْحَ وَ لِ  كْ الشَّ يِّ في  الْحَ لِلْكائِنِ  ثُ  دُ تَحْ تي  الَّ يُّراتُ  التَّغَ  :(...................)  
. رِ مْ عُ هِ في الْ مِ دُّ قَ اللَ تَ ، خِ تْلَةِ كُ الْ وَ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

هِ. وِّ ناءِ نُمُ يَوانِ في أَثْ ثُ لِلْحَ دُ تي تَحْ يُّراتِ الَّ يَّةَ التَّغَ مِّ يِّنُ أَهَ 2  أُبَ

ا. يًّ رِ ضْ بُذورِ أَوْ خُ رَ بِالْ تَطيعُ التَّكاثُ لى نَباتاتٍ تَسْ ةً عَ ثِلَ طي أَمْ 3  أُعْ

ها. غارِ يَواناتِ لِصِ ةِ بَعْضِ الْحَ عايَ ةَ رِ رورَ رُ ضَ سِّ 4  أُفَ

. ياةِ نَباتِ الْفولِ ةِ حَ رَ وْ لَ دَ راحِ تَبَّعُ مَ 5  أَتَ

ها. وِّ نُمُ رِ النَّباتاتِ وَ رُ في تَكاثُ ثِّ ؤَ تي تُ ، الَّ بيئِيَّةِ لِ الْ وامِ عَ مِّ الْ ثُ في أَهَ 6  أَبْحَ

. تِيَ رُ إِجابَ رِّ ؟ أُبَ عِ دَ فْ ياةِ الضِّ ةِ حَ رَ وْ يٌّ لِدَ رورِ لِ الْماءُ ضَ : هَ كيرُ النّاقِدُ 7  التَّفْ

: ةَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 8  أَخْ

: هُ بِهُ ا ال تُشْ غارً نْتِجُ صِ تِيَةِ يُ يَواناتِ اآلْ دُ الْحَ   أَحَ
. لْبُ كَ .           د  - الْ عُ دَ فْ .            جـ- الضِّ ةُ جاجَ .            ب- الدَّ نَبُ َرْ أ   - األْ

: َبْصالِ رُ بِاألْ كِنُها التَّكاثُ مْ تِيَةِ يُ د النَّباتاتِ اآلْ   إِحْ
. صُ مَّ .              د  - الْحِ سُ جِ .                 جـ- النَّرْ حُ مْ قَ .              ب- الْ أ   - الْفولُ
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 استخدام جدول التعّلم
يف  معهم  أعددته  الذي  التعّلم  جدول  يف  الطلبة  راِجع 
عن  تعّلموه  ما  مقارنة  عىل  وساعدهم  الوحدة،  بداية 
يعرفونه  كانوا  بام  احلية ودورات حياهتا  الكائنات  تكاثر 
قبل ذلك، ثم دّون أي معلومات إضافية يف عمود )ماذا 

تعّلمنا؟( ضمن جدول التعّلم. 

تكاثر الكائنات احلية ودورات حياهتا

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

من خصائص 
الكائن احلي 

التكاثر.

كيف تتكاثر 
النباتات 

واحليوانات؟

تتكاثر النباتات الذرية 
بالبذور وتتكاثر أيًضا 

ا. تكاثًرا خرضيًّ

الكائن احلي 
ينتج أفراًدا 

تشبهه.

دورة حياة بعض 
النبات واحليوان.

تتكاثر بعض احليوانات 
بالبيض مثل الضفدع، 

والطيور، وتتكاثر بعضها 
بالوالدة مثل املاعز، 
ولكل منها دورة حياة

عمل مطوية  

4 جمموعات،  ع الطلبة إىل  ن من جزأين، ثم وزِّ اعمل مطوية من الورق املقّوى تتكوَّ
ًدا مهامها عىل النحو اآليت:  وامنح كّل جمموعة بطاقة، حُمدِّ

النباتات  تكاثر  عن  ُتعرّب  البطاقة  عىل  ملصقات  إلصاق  والثانية:  األوىل  املجموعتان 
ودورات حياة نبات بذري.

 املجموعتان الثالثة والرابعة: إلصاق ملصقات عىل البطاقة ُتعرّب عن تكاثر احليوانات 
ودورات حياة بعضها.

إجابات أسئلة مراجعة الوحدة

المفاهيم والمصطلحات.  1
  وضع البيض. 

التكاثر اخلرضي.   
اإلنبات.  
التكاثر.  
  النمو.

إىل  مرحلة  من  احليوان  تنقل  بأهنا  أمهيتها  تكمن    2
عىل  وقادًرا  بالًغا  ليصبح  حياته؛  دورة  يف  أخرى 

التكاثر للمحافظة عىل البقاء.
النخيل، البصل، الزيتون...  3

ُأفّس. ألن صغارها ال تستطيع تلبية حاجاهتا.  4
النمو،  استمرار  نمو،  بادرة،  إنبات،  بذرة،  أتتّبع.   5
تكّون األزهار، تكّون الثامر التي حتوي البذور، نضج 

البذور.

66



. افِ فّ طِيَةِ بَعْضِ النَّباتاتِ بِالْبالستيكِ الشَّ بابَ تَغْ تَنْتِجُ أَسْ 9  أَسْ

47

الرياح تلّقح األزهار لكن شّدهتا ُتسقط األزهار وحتد   6
من استمرارية التكاثر.

النبات،  ُتتلف  ا  جدًّ املنخفضة  الــحرارة  درجــة   
ا حسب نوع النبات. وكذلك املرتفعة جدًّ

الضوء رضوري لنمو النبات وتكوين غذائه.  
املاء رضوري إلنبات ونمو النبات، ولكن بالكّمية   

التي يتاج إليها النبات. 

)أبو  عن  يفقس  البيض  ألن  نعم،  الناقد.  التفكري   7
ذنيبة( الذي يتنفس باخلياشيم داخل املاء وال يستطيع 

التنفس خارجه.
أختار اإلجابة الصحيحة.  8

جـ – الضفدع.   

جـ – النرجس.  

أستنتج. للتدفئة واإلبقاء عىل دخول الضوء للنباتات.  9
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تكثير نبات بطريقة خضرية

املواد واألدوات:
درنات بطاطا، تربة مناسبة.

خطوات العمل:
كلف الطلبة بتقطيــع  حبــة البطاطا إىل أجزاء، بحيث    1

يتوي كل جزء عىل برعم واحد عىل األقل.

الرتبة  يف  البطاطا  حبة  أجزاء  زراعة  عند  الطلبة  تابع    2
بحيث يكون بينها مسافات مناسبة.

3  وّجه الطلبة إىل سقــاية  الرتبة التي زرعت فيـها أجزاء 
البطاطا باستمرار، وتابع ذلك.

تقويم األداء

املهّمت:
)1( جُيّزئ البطاطا بحيث يتوي كل جزء 

عىل برعم عىل األقل.
)2( يزرع األجزاء تارًكا مسافات بينها.

)3( يسقي الرتبة بانتظام.
)4( يتعاون مع زمالئه. 

4 عالمات: ُيّقق املهاّمت مجيعها.
3 عالمات: ُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.

 عالمتان: ُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.
عالمة واحدة: ُيّقق مهّمة واحدة.

اسم الطالب
املهاّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآليت:

تقويم األداء

تَْقویُم اْألَداِء

تَْكثیُر نَباٍت بَطریقٍَة ُخْضِریٍَّة

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. بَةٌ ناسِ ةٌ مُ بَ رْ ناتُ بَطاطا، تُ رَ دَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

. َقَلِّ لى األْ دٍ عَ مٍ واحِ عُ لى بُرْ ءٍ عَ زْ لُّ جُ تَوي كُ ، يَحْ زاءٍ بَطاطا إِلى أَجْ بَّةَ الْ ئُ حَ زِّ 1  أُجَ

. بَةٍ ناسِ سافاتٍ مُ ةِ بِمَ بَ بَطاطا في التُّرْ بَّةِ الْ زاءَ حَ عُ أَجْ رَ 2  أَزْ

. رارٍ تِمْ بَطاطا بِاسْ زاءَ الْ تُ فيها أَجْ عْ رَ تي زَ ةَ الَّ بَ قي التُّرْ 3  أَسْ
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الوحدة 3: العالقات بني الكائنات احلية يف النظام البيئي
مصفوفة النتاجات

عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 1: 
العالقات 

بني 
الكائنات 

احلية.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

ضبط  مثل  العلامء،  يستخدمها  متقّدمة  مهارات  يتعّرف   
املتغريات.

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيّدد كمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  

جمال العلوم احلياتية 
يرشح أن الكائنات احلية حتصل من النظام البيئي عىل مواد،   

وتعيد خمّلفاهتا إليه.
ُيبّي كيف حتصل الكائنات احلية عىل املواد الغذائية يف بيئاهتا.  

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس  أدوات  بعض  يستخدم   
رقميًّا.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

.Predation االفتراس

.Competition التنافس

التعايش
.Commensalism 

.Mutualism التقايض

المحّلالت 
.Decompose

املحّلالت.4
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عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 2: 
مكّونات 

النظام 
البيئي.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  
يرشح مفهوم النموذج يف دراسة العلوم.  

ضبط  مثل  العلامء،  يستخدمها  متقّدمة  مهارات  يتعّرف   
املتغريات.

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيّدد كمية املواد الالزمة لعمل نموذج ونوعها.  

جمال العلوم احلياتية 
ُيفّرق بي املوطن البيئي والنمط احليايت للكائن احلي.  

ُيفّرق بي اجلامعات احليوية واملجتمعات احليوية.  
يف  احليوي  واملجتمع  احليوية  اجلامعات  دور  بدّقة  يصف   

النظام البيئي.

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

ُيبّي كيف يستخدم العلامء البيانات.  

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس  أدوات  بعض  يستخدم   
رقميًّا.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

الجماعات الحيوية
 Biological

.populations

المجتمعات الحيوية
 Biological

.communities

.Habitat الموطن

.Niche النمط الحياتي 

نموذج لنظام بيئي.4
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اْلَعالقاُت بَْیَن اْلكائِناِت اْلَحیَِّة في النِّظاِم اْلبیئِيِّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ةٍ. دَ دِّ تَعَ يْنَها بِعَالقاتٍ مُ بِطُ في ما بَ تَ رْ ، تَ يَّةٍ يْرِ حَ ناتٍ غَ وِّ كَ مُ يَّةٍ وَ نْ كائِناتٍ حَ نُ النِّظامُ الْبيئِيُّ مِ وَّ تَكَ يَ

3اْلَوْحَدُة

49

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

نظرة عامة إىل الوحدة :
وّجه الطلبة إىل تأّمل الصورة يف بداية الوحدة الستثارة 

تفكريهم، وتوّقع ما ستعرضه من دروس.

تقويم املعرفة السابقة:
احلية  الكائنات  املعلومات عن  تبادل  إىل  الطلبة  وّجه   

واملكّونات غري احلية يف ما بينهم.
قبل عرض حمتوى الوحدة، أنشئ بالتعاون مع الطلبة   
ثم  البيئي(،  النظام  )مكّونات  بعنوان  التعّلم  جدول 

اسأل:
الصورة  يف  تشاهدها  التي  احلية  الكائنات  ما   -

املجاورة؟ إجابة حمتملة: أزهار، فراشات.
حمتملة:  إجابة  أنواع؟  عّدة  أم  واحد  نوع  هي  هل   -

عّدة أنواع.
هل تعيش وحدها أم يف جمموعات؟ إجابة حمتملة:   -

تعيش يف جمموعات.
هل توجد عالقات بي الكائنات احلية واملكّونات   -

غري احلية؟ اذكر أمثلة. إجابات متنّوعة. 

الوحدة

العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي

3

الفكرة العامة

يتكّون النظام البيئي من كائنات حية ومكّونات غير 
حية، ترتبط في ما بينها بعالقات متعّددة. 

العالقات بني الكائنات احلية يف النظام البيئي

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

أمثلة عىل كائنات 
حية.

ما الكائنات احلية؟

توجد عالقات بي 
الكائنات احلية يف 

النظام البيئي.

اذكر أمثلة عىل 
العالقات بي 

الكائنات احلية يف 
النظام البيئي.

املقصود بالنظام 
البيئي.

اذكر أمثلة عىل 
مكّونات النظام البيئي
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. يَّةِ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ الدَّْرُس (1): الْعَالقاتُ بَ

. ناتُ النِّظامِ الْبيئِيِّ وِّ كَ الدَّْرُس (2): مُ

روِس قاِئَمُة الد�

ُ أَتََھیَّأ

تَعیُش اْلكائِناُت اْلَحیَّةُ في َجماعاٍت. فَما اْلَعالقاُت 
الَّتي تَْربُطُ بَْینَھا؟

50
.Inference االستنتاج 

الطلبة  زّود  الوحدة،  تدريس  من  االنتهاء  بعد 
القراءة؛ لكتابة  التنظيمي اخلاص بمهارة  باملخطط 

أمثلة من حمتوى الوحدة كام يف املثال اآليت:  

مهارة القراءة 

أتهّيأ

اقرأ سؤال أهتّيأ )تعيش الكائنات احلية يف مجاعات. فام العالقات التي تربط بينها؟(، 
ثم اسأل:

ما الكائنات احلية التي تعيش يف مجاعات؟ إجابة حمتملة: الكائنات احلية مجيعها.  
ملاذا تعيش هذه الكائنات يف مجاعات؟ إجابة حمتملة: للحامية من اخلطر، وسهولة   

البحث عن الطعام، والتكاثر.
ما العالقات التي تربطها ببعضها؟ إجابة حمتملة: التنافس، والتقايض، واالفرتاس.  

الوحدة عىل  عناوين دروس  الطلبة  أمام  اعرض   
حمتويات  عن  يعرفونه  ما  يف  وناقشهم  اللوح، 
غري  مفاهيم  أي  لتحديد  دروس؛  من  الوحدة 

صحيحة ومعاجلتها يف أثناء سري الوحدة.
وّضــح للطلبـــة أهنــــم سيتعـّلمون املزيد من   
دراسة  أثناء  يف  ومعانيها  واملصطلحات  املفاهيم 
هذه  وسيستــخدمون  العلميــة،  املوضوعــات 
األسئلة  عن  اإلجابة  يف  واملصطلحات  املفاهيم 

التي سرتد يف الوحدة.
شّجع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   
مرسد املفاهيم واملصطلحات الوارد يف هناية كتاب 

الطالب؛ لتعّرف معانيها. 
باللغة  املفردات  قراءة  رضورة  إىل  الطلبة  وّجه   
اإلنجليزية، واستخــدام التطبيقات التي تساعد 
عىل نطــق الكلمـــة بالصـــورة الصحيحة مثل 

.google translate

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

االستنتاجالدليل

كائن حي 
يتغّذى عىل 

كائن حي آخر 
وُيسّبب موته.

مفرتس
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
ةِ، -  رَ الذُّ وَ سِ  دَ عَ الْ وَ صِ  مَّ الْحِ بُذورِ  نْ  مِ ةٌ  يَ تَساوِ مُ يّاتٌ  مِّ كَ

. قيتٍ ةُ تَوْ ، ساعَ ةُ افَ فّ ظِ الطَّعامِ الشَّ فْ ياسُ حِ ، أَكْ قِيٌّ رَ كيسٌ وَ

 -. ةِ سَ رَ دْ مَ ةِ الْ ديقَ ءَ الثّانِيَ في حَ زْ ذُ الْجُ : أُنَفِّ ةٌ لْحوظَ مَ
: ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ

 -. ةِ سَ رَ دْ مَ ةِ الْ ديقَ راءِ النَّشاطِ في حَ نْدَ إِجْ رُ عِ ذَ أَحْ
: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

ا. يِّدً لِطُها جَ أَخْ ، وَ قِيِّ رَ وَ ةِ في الْكيسِ الْ رَ الذُّ سِ وَ دَ عَ الْ صِ وَ مَّ عُ بُذورَ الْحِ 1  أَضَ

. مْ نْهُ دٍ مِ لِّ واحِ ةً لِكُ بْضَ ةِ قَ موعَ جْ مَ الئِيَ في الْ مَ ذُ زُ أْخُ يَ ، وَ قِيِّ رَ وَ نَ الْكيسِ الْ بُذورِ مِ نَ الْ ةً مِ بْضَ ذُ قَ 2  آخُ

. ةٍ موعَ جْ لِّ مَ بُذورَ في كُ دُّ الْ أَعُ ، وَ موعاتٍ جْ نَ الْكيسِ في مَ يْها مِ لَ لْتُ عَ صَ تي حَ بُذورَ الَّ نِّفُ الْ 3   أُصَ

.( نافُسٍ نْ دونِ تَ نْدِ (مِ تَ بَ لِ تَحْ وَ دْ لُ النَّتائِجَ في الْجَ جِّ 4  أُسَ

. مْ كيسٌ نْهُ لٍّ مِ يْثُ يَكونُ لِكُ ، بِحَ تِيَ موعَ جْ لى أَفْرادِ مَ ةَ عَ افَ فّ ياسَ الشَّ َكْ عُ األْ زِّ 5  أُوَ

. ةِ سَ رَ دْ مَ ةِ الْ ديقَ تَوياتِ الْكيسِ في حَ حْ ثُرُ مُ 6  أَنْ

. ةِ 30 ثانِيَةً دَّ قيتِ لِمُ ةَ التَّوْ لُ ساعَ غِّ أُشَ ، وَ ةِ نافَسَ الئِيَ لِلْمُ مَ زُ دُّ أَنا وَ تَعِ 7  أَسْ

. الئِيَ مَ لُ زُ عَ فْ ذا يَ كَ ، وَ فافِ ها في الْكيسِ الشَّ عُ أَضَ تُها وَ ثَرْ تي نَ بُذورِ الَّ نَ الْ كِنٍ مِ مْ رٍ مُ دْ بَرَ قَ عُ أَكْ مَ 8  أَجْ

.( نافُسٍ عَ تَ نْدِ (مَ تَ بَ ابِقِ تَحْ لِ السّ وَ دْ لُ النَّتائِجَ في الْجَ جِّ 9  أُسَ

. الئِيَ مَ نُها بِنَتائِجِ زُ جودِها، ثُمَّ أُقارِ مِ وُ دَ بِعَ ةٍ وَ نافَسَ جودِ مُ يْها بِوُ لْتُ إِلَ صَّ تي تَوَ نُ النَّتائِجَ الَّ 10  أُقارِ

 د إِحْ التَّنافُسُ  ؟  ذائِهِ غِ لى  عَ صولِ  بِالْحُ يِّ  الْحَ الْكائِنِ  ةِ  صَ فُرْ في  التَّنافُسِ  رُ  أَثَ ما   : تَنْتِجُ أَسْ  11

ر؟ القاتٌ أُخْ دُ عَ لْ توجَ ها. هَ ضِ عَ بَعْ يَّةِ مَ القاتِ الْكائِناتِ الْحَ عَ

يْنها. القاتِ بَ عَ الْ ، وَ لِيَ وْ نْ حَ بيئِيِّ مِ يَّةَ في النِّظامِ الْ يَ الْكائِناتِ الْحَ واسِّ ظُ بِحَ : أُالحِ ظَةُ الحَ الْمُ

عَالقَةُ التَّنافُِس

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

51

اهلدف: نمذجة عالقة التنافس.

عند  احلذر  إىل  الطلبة  نّبه  والسالمة:  األمن  إرشادات 
غسل  من  وتأّكد  املدرسة،  حديقة  يف  النشاط  إجراء 

األيدي بالصابون بعد االنتهاء من النشاط.
تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
بذور  من  متساوية  كافٍ. كميات  بوقت  النشاط 
احلمص والعدس والذرة، كيس ورقي، أكياس حفظ 

الطعام الشّفافة، ساعة توقيت
خطوات العمل: 

وّزع الطلبة يف جمموعات، تأّكد أن الطلبة خلطوا   1
البذور جيًدا.

وّجه الطلبة إىل أخذ قبضة من البذور من الكيس.  2
ُأصنّف. وّجه الطلبة إىل وضع البذور يف جمموعات،   3

ثم عّد البذور يف كل جمموعة.
وّجه الطلبة إىل تسجيل نتائجهم يف كتاب األنشطة   4

والتامرين يف اجلدول حتت بند )من دون تنافس(.
تأكد أن كل طالب معه كيس شّفاف.  5

يف  الكيس  من  البذور  نثر  إىل  الطلبة  أحد  وّجه   6
حديقة املدرسة.

ساعة  بتشغيل  جمموعة  كل  أعضاء  أحد  7 كّلف 

التوقيت ملدة 30 ثانية.
عىل  وشّجعهم  البذور  مجع  أثناء  يف  الطلبة  راقب   8

مجع أكرب قدر ممكن من البذور.
9  وّجه الطلبة إىل تسجيل نتائجهم يف كتاب األنشطة 

والتامرين يف اجلدول حتت بند )مع تنافس(.
ُأقارن.وّجه الطلبة إىل مقارنة النتائج التي توّصلوا   10

إليها بوجود منافسة وبعدم وجودها، ثم مقارنتها 
بنتائج زمالئهم.

حصوله  فرصة  من  ُيقّلل  حمتملة:  إجابة  أستنتج.   11

عىل الغذاء. التكافل، االفرتاس، التطفل.

الزمن  25 دقيقة     

مهارة العلم

)مهارة  عن  مكتوب  هو  ما  قراءة  إىل  الطلبة  أحد  وّجه 
املالحظة( يف كتاب الطالب، ثم الفت انتباههم إىل التمرين 
إجابات  ملعرفة  والتامرين.  األنشطة  كتاب  يف  هبا  اخلاص 

أسئلة ورقة العمل، انظر امللحق يف هذا الدليل.

تقومي نشاط أستكشف

اسم الطالب
املهّمت

321

إسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآلتي:

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( يتواصل مع زمالئه بشكل مالئم.
)3( ُيجيب عن األسئلة الواردة يف النشاط؛ 

باستخدام مفردات علمية صحيحة. 
3 عالمات: يّقق 3 من املهاّمت أعاله.

عالمتان: ُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.
عالمة واحدة: ُيّقق مهّمة واحدة
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(Predation) ُتِراس فْ االْ

1 ْرُس ِةالدَّ اْلَعالقاُت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

. سٌ تَرِ فْ رُ طائِرٌ مُ النَّسْ

 تقويم المعرفة السابقة:
اسأل الطلبة عن بعض العالقات بي الكائنات احلية مثل   
عالقات  عىل  أمثلة  إعطاء  إليهم  واطلب  والفأر،  القط 

بي كائنات حية خمتلفة. تقّبل إجابات الطلبة مجيعها.
 البدء بعرض صورة.

وشّجع  متنّوعة،  حية  كائنات  فيها  حديقة  صورة  اعرض 
الطلبة عىل وصفها، واكتب اإلجابات عىل اللوح. يمكن 
توجيه األسئلة اآلتية لتشجيع الطلبة عىل وصف الصورة:

- ما أنواع النباتات يف الصورة؟
- ما أنواع احليوانات يف الصورة؟

- ما املكّونات غري احلية يف احلديقة؟
واملكّونات  احلية  الكائنات  هذه  بي  العالقات  ما   -

غري احلية؟
تعتمد إجابات الطلبة عىل الصورة.

مناقشة الفكرة الرئيسة:   
أنواع  »تتعّدد  الرئيسة:  الفكرة  قراءة  إىل  الطلبة  وّجه 
العالقات بي الكائنات احلية يف النظام البيئي، ومنها 
تتضّمن  التي  والتكافل  والتنافس  االفرتاس  عالقات 

عالقَتي التقايض والتعايش«. ثم اسأل:
يتكّون  حمتملة:  إجابة  البيئي؟  بالنظام  املقصود  ما   
مع  بعضها  يرتبط  حية  كائنات  من  البيئي  النظام 
بعض يف عالقات، وتتفاعل مع املكّونات غري احلية.
النظام  يف  احلية  الكائنات  بي  العالقات  أنواع  ما   

البيئي؟ إجابة حمتملة: التكافل، االفرتاس.

توضيح مفاهيم الدرس  
.predation االفتراس

اكتب كلمة االفرتاس عىل بطاقة، ثم اطلب إىل الطلبة   
رسم توّقعاهتم للمفهوم وكتابة تعليق عىل رسوماهتم. 
التصويري  املنّظم  فراير؛  طريقة  استخدام  يمكن   
الوسط،  يف  االفرتاس  مفهوم  اكتب  بذلك.  اخلاص 
املفهوم وحتديد خصائصه  الطلبة تعريف  واطلب إىل 

وإعطاء أمثلة عليه: 

العالقات بين الكائنات الحيةالدرس 1

تقديم الدرس أوًل 

التدريس  ثانيًا 

 استخدام الصور واألشكال: 
شّجع الطلبة عىل تأّمل الصور يف الصفحتي، ثم اسأل:  

واحلامية،  الغذاء،  توفري  يف  حمتملة:  إجابة  بعضها؟  عىل  احلية  الكائنات  تعتمد  بَِم   -
والتكاثر، واملسكن...

- ماذا تشاهد يف الشكل؟ إجابة حمتملة: نرس يصطاد سمكة.
- ملاذا يصطاد النرس السمكة؟ إجابة حمتملة: ليتغّذى عليها.

- ما العالقة التي تربط النرس بالسمكة؟ إجابة حمتملة: عالقة االفرتاس.
- ماذا ُيسّمى النرس؟ إجابة حمتملة: مفرتس.

- ماذا ُتسّمى السمكة؟ إجابة حمتملة: فريسة.
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(Competition) ُالتَّنافُس
ءِ  وْ الضَّ الْماءِ وَ غِذاءِ وَ لِ الْ نْ أَجْ ها مِ ضِ عَ بَعْ تَنافَسُ مَ ، إِذْ تَ هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ يَّةٍ مِ يْنَ كائِناتٍ حَ ةٌ بَ القَ عَ
، إِلى  ءِ وْ الضَّ الْماءِ وَ ةُ في حاجاتِها لِلْغِذاءِ وَ تَشابِهَ مُ يَّةُ الْ . وتَميلُ الْكائِناتُ الْحَ يْرِ ذلِكَ أْو وغَ مَ الْ وَ

. لِيَّةِ التَّنافُسِ مَ نْ عَ ليلِ مِ ها لِلتَّقْ ضِ نْ بَعْ تِعادِ عَ بْ االْ

؟ أْرِ فَ الْ طِّ وَ قِ يْنَ الْ غِذائِيَّةُ بَ ةُ الْ القَ عَ : ما الْ قَّقُ  أَتَحَ

؟ غِذاءِ ثابِتَةً يَّةُ الْ مِّ يَتْ كَ قِ بَ ، وَ ضِ وْ ماكِ في الْحَ َسْ دَ األْ دَ نا عَ دْ ثُ إِنْ زِ دُ ماذا يَحْ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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 المناقشة
أدر نقاًشا حول عالقة التنافس، ثم اسأل:  

حمتملة:  إجابة  بعضها؟  مع  الكائنات  تتنافس  ملاذا   -
للحصول عىل الغذاء والضوء واملاء واملأوى...

بعضها،  نفسه مع  النوع  الكائنات من  تتنافس  - هل 
الكائنات  من  خمتلفة  أنواع  تتنافس  أن  يمكن  أم 
احلية مع بعضها؟ إجابة حمتملة: يمكن أن تتنافس 
الكائنات من النوع نفسه مع بعضها مثل األسامك يف 
حوض السمك، ويمكن أن تتنافس أنواع املختلفة 
يف  املتسلقة  والنباتات  األشجار  مثل  بعضها  مع 

الغابة التي تتنافس عىل الضوء.
يف  التنافس  عالقة  من  احلية  الكائنات  ُتقّلل  كيف   -
عن  االبتعاد  طريق  عن  حمتملة:  إجابة  بينها؟  ما 

بعضها.

أخطاء شائعة   
 قد يعتقد بعض الطلبة أن مفهوم املفرتس ينطبق فقط 
عىل آكالت اللحوم. وّضح للطلبة أن املستهِلكات مجيعها 
هي مفرتسات، وأن أي كائن حي ُيعّد طعاًما ملفرتس يكون 

فريسة؛ لذا، ُتعّد بعض النباتات كائنات مفرتسة.

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

تنافس عىل الغذاء، ما يؤدي إىل نقصان أعدادها.

عالقة التطفل عالقة يستفيد فيها كائن حي من آخر وُيسّبب له الرضر؛ ُيسمى األول 
يعيش  خارجي  تطّفل  األول  نمطي:  عىل  التطّفل  يكون  ُمضيف.  واآلخر  ُطفييل 
أجسام  من  يّتخذ  الذي  القمل  تطّفل  مثل  امُلضيف؛  جسم  سطح  عىل  الطَُّفييل  فيه 
حيوانات أخرى مكاًنا يعيش فيه ومصدًرا للغذاء. والثاين تطّفل داخيل يعيش فيه 
الدودة  تطّفل  مثل  املختلفة،  وأجهزته  أعضائه  يف  امُلضيف؛  جسم  داخل  الطَُّفييل 

الرشيطية التي تعيش داخل القناة اهلضمية لإلنسان وُتسّبب له املرض.

إضاءة للمعّلم 

 أحتّقق: افرتاس.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

بوصفهم  والتساؤل  التأّمل  قضية  أمهية  للطلبة  وّضح   *
أهم  التفكري، وأن االتصال من  مهارتان من مهارات 
املهارات احلياتية، ووّجه الطلبة إىل الـتأّمل والتساؤل 
يف  العالقات  حول  االفرتاضات،  وفحص  والشك 

النظام البيئي.
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(Mutualism) ُالتَّقايُض
ما  كِالهُ تَفيدُ  سْ يَ يَّيْنِ  حَ كائِنَيْنِ  يْنَ  بَ أُ  نْشَ تَ ةٌ  القَ عَ
حيدِ  وَ نْظيفِ  تَ لى  عَ لُ  مَ تَعْ الطُّيورُ  فَ  . رِ خَ اآلْ نَ  مِ
ثْلِ  مِ يَّةٍ  حَ كائِناتٍ  لى  عَ يها  ذّ تَغَ طَريقِ  نْ  عَ نِ  رْ قَ الْ

. هِ مِ سْ لى جِ تي تَعيشُ عَ ، الَّ راتِ شَ الْحَ

(Commensalism) ُالتَّعايُش
نْها  مِ ما  هُ دُ أَحَ تَفيدُ  سْ يَ يَّيْنِ  حَ كائِنَيْنِ  يْنَ  بَ ةٌ  القَ عَ
في  ةُ  رَ جَ فَالشَّ  . رُ رَّ تَضَ يَ وال  رُ  خَ اآلْ تَفيدُ  سْ يَ ال  وَ
نْمو  تَ تي  الَّ الْكائِناتِ  تِلْكَ  نْ  مِ تَفيدُ  تَسْ ال  ةِ  ورَ الصّ
تي  الَّ يَّةُ  الْحَ الْكائِناتُ  ا  أَمّ  ، رُ رَّ تَضَ تَ ال  وَ ساقِها  لى  عَ
ها  ضِ رُّ ةِ في تَعَ رَ جَ نَ الشَّ تَفيدُ مِ تَسْ لى ساقِها فَ نْمو عَ تَ

. سِ مْ ءِ الشَّ وْ نْ ضَ زيدِ مِ لِلْمَ

. الطُّيورُ نِ وَ رْ قَ حيدُ الْ وَ

ةٍ. رَ جَ لى ساقِ شَ نْمو عَ يَّةٌ تَ كائِناتٌ حَ
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 استخدام الصور واألشكال: 
الطالب،  كتاب  يف  الصورتي  دراسة  إىل  الطلبة  وّجه 

ثم اسأل: 
ماذا تشاهد؟ إجابة حمتملة: شجرة ينمو عليها نوع آخر   

من الكائنات احلية. وحيد القرن وعىل ظهره طيور.
إجابة  الشجرة؟  عىل  احلية  الكائنات  هذه   تنمو  ملاذا   

حمتملة: للحصول عىل الضوء.
هل تترّضر الشجرة من وجودها؟ إجابة حمتملة: ال.  

إجابة  القرن؟  وحيد  ظهر  عىل  الطيور  تقف  ملاذا   

حمتملة: تعمل عىل أكل احلرشات املوجودة عىل ظهره.
إجابتك.  وّضح  ذلك؟  من  القرن  وحيد  يستفيد  هل   
ظهره  ُتنّظف  فالطيور  يستفيد،  نعم  حمتملة:  إجابة 
وجلده وحتميه من احلرشات التي تلسع جلده وُتسّبب 

له احلكاك ومتتص دمه. 
تتغّذى  إجابة حمتملة:  الطيور من ذلك؟  تستفيد  ماذا   

عىل احلرشات.
هل يترّضر أي منهام؟ وّضح إجابتك. إجابة حمتملة:   

ال يترّضر أي منهام، بل يستفيد كالمها من اآلخر.

توضيح مفاهيم الدرس  
.Mutualism التقايض ،Commensalism التعايش

اكتب عىل اللوح مفهوَمي التعايش والتقايض. استخدم 
إسرتاتيجية كنت أعتقد، واآلن أعرف، ثم ناقش الطلبة 
حيي  كائني  بي  تنشأ  عالقة  التقايض  أن  إىل  للتوّصل 
كائني  بي  عالقة  والتعايش  اآلخر،  من  كالمها  يستفيد 
حيي يستفيد أحدمها منها وال يستفيد اآلخر وال يترّضر. 
طريق  عن  املفهومي  بي  املقارنة  عىل  الطلبة  ساعد 

اجلدول اآليت:

الكائن الثاينالكائن األولنوع العالقة

ال يستفيد وال يترضريستفيدالتعايش

يستفيديستفيدالتقايض

اطلب إىل الطلبة تصميم جمسم لشجرة يف غابة، ووضع بعض احليوانات التي
تعيش عليها أو بالقرب منها وتوضيح العالقة بينها. ناقش الطلبة  يف تصاميمهم، 

واطلب إليهم عرضها أمام زمالئهم يف الصف.

نشاط منزلي

نشاط عالجي:
وّزع الطلبة يف جمموعات، وكّلفهم بتنفيذ ورقَتي عمل 1 و2، ووّجه املجموعات إىل عرض أعامهلا ومناقشتها.

نشاط إثرائي: 
اطلب إىل الطلبة كتابة تقرير بسيط عن املحّلالت، يشمل أمهيتها للبيئة وللكائنات احلية، وشّجعهم عىل استخدام الصور التوضيحية.

تنويُع التدريس
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تِها وْ دَ مَ يَّةِ بَعْ لُّلُ الْكائِناتِ الْحَ تَحَ
 ، بيئِيَّةِ الْ ةِ  َنْظِمَ األْ في  يَّةِ  الْحَ الْكائِناتِ  تِ  وْ مَ نْدَ  عِ
ليلِ  تَحْ لى  عَ  ، يَّةِ الْحَ الْكائِناتِ  نَ  مِ ةٌ  موعَ جْ مَ لُ  مَ تَعْ
يْثُ  ، بِحَ لِيَّةِ َصْ ناتِها األْ وِّ كَ سامِ تِلْكَ الْكائِناتِ إِلى مُ أَجْ
لى  طْلَقُ عَ يُ ر. وَ ةً أُخْ رَّ ها مَ تِصاصُ ةِ امْ بَ لى التُّرْ لُ عَ هُ يَسْ

.(Decomposers) ِلِّالت حَ مُ مُ الْ هِ الْكائِناتِ اسْ هذِ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
قابِلٌ  بالستيكِيٌّ  كيسٌ   ، بْزٍ خُ قِطَعُ   

. ، ماءٌ القِ ِغْ لِإلْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

ها  عُ أَضَ ، وَ بْزِ بِالْماءِ لِّلُ قِطَعَ الْخُ 1  أُبَ

. في كيسٍ بالستيكِيٍّ

كانٍ  مَ في  هُ  عُ أَضَ وَ الْكيسَ  لِقُ  أُغْ  2

. ظْلِمٍ مُ دافِئٍ وَ

لُ  جِّ أُسَ ، وَ مٍ وْ لَّ يَ ظُ الْكيسَ كُ 3  أُالحِ

. لٍ وَ دْ ظاتِيَ في جَ مَالحَ

يَّرَ  غَ تَ يْفَ  كَ  : الئِيَ مَ زُ عَ  مَ لُ  أَتَواصَ  4

؟ بْزُ الْخُ

يُّرِ  غَ تَ إِلى   ّأَد الَّذي  ما   : تَنْتِجُ أَسْ  5

؟ لِماذا؟ بْزِ الْخُ

لِّالتُ حَ الْمُ َنشاٌط

نَ  ها مِ سَ باءُ نَفْ رْ مي الْحِ تَحْ
. ويهِ تِراسِ بِالتَّمْ فْ االْ
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توضيح مفاهيم الدرس  
 .Decomposers المحّلالت

استخدم العصف الذهني لتوضيح مفهوم املحّلالت،   
عن طريق توجيه األسئلة اآلتية:

إجابة  موهتا؟  بعد  احلية  للكائنات  يدث  ماذا   -
حمتملة: تتحّلل إىل مكّوناهتا األصلية.

ماذا تستفيد الرتبة من حتّللها؟ إجابة حمتملة: متتصها   -
وتستفيد منها النباتات.

ماذا ُتسّمى الكائنات احلية التي حُتّلل الكائنات بعد   -
موهتا؟ إجابة حمتملة: املحّلالت.

إجابة حمتملة:  ماذا تتوّقع أن يصل إذا مل تتحّلل؟   -
ترتاكم النفايات والروائح واملناظر الكرهية. 

كّلف أحد الطلبة بكتابة املفهوم عىل اللوح.  

توظيف التكنولوجيا

فيديو  مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
تعليمية، أو عروض تقديمية جاهزة عن موضوع املحّلالت، 
بموضوع  تتعّلق  تقديمية  عروض  إعداد  يمكنك  بأنه  علاًم 
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شارك  الدرس. 
التواصل  تطبيق  أو  للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة 
تطبيق  عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(،  )الواتس  االجتامعي 
تكنولوجية  وسيلة  أي  استخدم  أو   ،)Microsoft teams(

مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

نشاط املحّلالت          الزمن 15 دقيقة نشاط
اهلدف:مالحظة وتتّبع نمو عفن اخلبز.

النشاط  تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
بوقت كاف. قطع خبز، كيس بالستيكي قابل لالنغالق، ماء.
إرشادات األمن والسالمة: وّجه الطلبة إىل احلذر من 

مالمسة اخلبز املتعّفن.
خطوات العمل

وّجه الطلبة إىل استخدام كمية بسيطة من املاء.  1
ساعد الطلبة عىل اختيار مكان دافئ ومظلم.  2

التغرّيات  بمالحظة  وذّكرهم  يوميًّا  الطلبة  تابع   3
اجلدول يف  املالحظات يف  التي حتدث، وتسجيل 

كتاب األنشطة والتامرين.
أتواصل. إجابة حمتملة: تغرّي لونه ورائحته.  4

عىل  املحّلالت  عملت  حمتملة:  إجابة  أستنتج.   5
حتليله لتحويله إىل مكّوناته األصلية.

تقومي نشاط أستكشف

اسم الطالب
املهّمت
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إسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم قائمة الرصد اآلتي:

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( يتواصل مع زمالئه بشكل مالئم.
)3( ُييب عن األسئلة الواردة يف النشاط؛ 

باستخدام مفردات علمية صحيحة. 
عالمة واحدة: 1 ُيّقق املهّمة بطريقة صحيحة.  

 صفر:  ال ُيّقق املهّمة بطريقة صحيحة.  
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؟ يَّةِ ذاءِ الْكائِناتِ الْحَ : ما مَصادِرُ غِ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَةَ في الْ ناسِ مُ ةَ الْ دَ رَ فْ مُ تُبُ الْ : أَكْ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

رُ  رَّ تَضَ ال يَ رُ وَ خَ تَفيدُ اآلْ سْ ال يَ نْها، وَ ما مِ هُ دُ تَفيدُ أَحَ سْ يَّيْنِ يَ يْنَ كائِنَيْنِ حَ ةُ بَ القَ عَ ى الْ مّ   تُسَ
.(..............)

 ، يَّةِ نَ الْكائِناتِ الْحَ ةٌ مِ موعَ جْ لُ مَ مَ ، تَعْ بيئِيَّةِ ةِ الْ َنْظِمَ يَّةِ في األْ تِ الْكائِناتِ الْحَ وْ نْدَ مَ   عِ
. لِيَّةِ َصْ ناتِها األْ وِّ كَ سامِ تِلْكَ الْكائِناتِ إِلى مُ ليلِ أَجْ لى تَحْ ى (..............) عَ مّ تُسَ

: كيرُ النّاقِدُ 3  التَّفْ

. تِيَ حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ يِّتَةِ مَ ائِناتِ الْ كَ سامُ الْ لَّلْ أَجْ مْ تُحَ ثُ إِذا لَ دُ يَحْ   ماذا سَ

نافُسٍ  القاتِ تَ ظَ ظُهورَ عَ ، وقَدْ الحَ جاجِ نَ الدَّ ةً مِ تَلِفَ خْ ا مُ لِهِ أَنْواعً نْزِ دُ في مَ مَ بِّي أَحْ رَ   يُ
نَ  مِ ا  دً دَ عَ مُ  دِّ أُقَ وَ  ، ميلِيَ زَ عَ  مَ ناقَشُ  أَتَ نْها.  مِ دٍ  دَ عَ إيذاءِ  في  بَّبَ  تَسَ ما   ، جاجِ الدَّ يْنَ  بَ

. صوصِ ذلِكَ دَ بِخْ مَ َحْ تِراحاتِ ألِ قْ االْ

؟ َرانِبِ لى األْ ئابِ عَ عَ الذِّ تَنافَسُ مَ تي تَ يَواناتُ الَّ 4  ما الْحَ

؟ عِ زارِ مَ روعاتِ في الْ زْ مَ يْنَ الْ سافاتٍ بَ كِ مَ يَةُ تَرْ مِّ 5  ما أَهَ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

كِنُ  مْ يفَ يُ فُ فيها كَ ةً أَصِ يرَ ةً قَصِ تُبُ قِصَّ أَكْ
نْ  ، مِ ضِ َرْ طْحِ األْ لى سَ ياةُ عَ أَنْ تَكونَ الْحَ
يَّةِ  الْحَ ائِناتِ  كَ الْ يْنَ  بَ بُطُ  رْ تَ القاتٍ  عَ دونِ 
ثُمَّ  فيها،  تَعيشُ  تي  الَّ بيئِيَّةِ  الْ النُّظُمِ  في 

. الئِيَ مَ عِ زُ سامِ لى مَ قيها عَ أُلْ

بَبَ  سَ فيها  حُ  أُوضِّ يَّةً  ليمِ عْ تَ بَةً  عْ لُ مُ  مِّ أُصَ
في  يَّةِ  الْحَ الْكائِناتِ  يْنَ  بَ القاتٍ  عَ وجودِ 
يفَ  وكَ  ، فيهِ تَعيشُ  الَّذي  بِيئِيِّ  الْ النِّظامِ 
لى  عَ القاتِ  عَ الْ نَ  مِ ةٍ  دَ واحِ لُّ  كُ كِسُ  نْعَ تَ

. الئِيَ مَ عَ زُ ها مَ كُ أُشارِ ، وَ يَّةِ الْكائِناتِ الْحَ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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 استخدام الصور واألشكال والرسوم: 
وّجه الطلبة إىل دراسة الصورة يف كتاب الطالب، ثم اسأل: 

هل ُتعّد جمموعة من األسامك جزًءا من نظام بيئي؟ إجابة حمتملة: نعم، نظام بيئي يف البحر.  

هل ترتبط مع بعضها بعالقات متعّددة؟ إجابة حمتملة: نعم، للحصول عىل احلامية والتكاثر.  
ماذا ُيسّمى أفراد األسامك التي تعيش يف نظام بيئي؟ إجابة حمتملة: مجاعة حيوية.  

  اذكر أمثلة أخرى جلامعات حيوية؟ إجابة حمتملة: أرساب البط، البجع،...

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

من  بد  ال  لذا،  البيئية؛  القضايا  مهارات  أهم  من  البيئية  املسؤولية  أن  للطلبة  وّضح   * 
املحافظة عىل سالمة البيئة بوصفها قضية بيئية. شّجع الطلبة عىل التحّدث عن كيفية 

املحافظة عىل سالمة البيئة يف اإلذاعة املدرسية.

الدرس
استخدام جدول التعّلم   

راجع الطلبة يف ما تعّلموه عن النظام البيئي والعالقات 
بي الكائنات احلية، واكتب إجاباهتم عىل اللوح يف عمود 

)ماذا تعّلمنا؟(. 

إجابات أسئلة مراجعة الدرس
أما  بنفسها،  النباتات تصنع غذاءها  الرئيسة.  الفكرة   1
احليوانات فبعضها يتغذى عىل النباتات وأخرى عن 
طريق عالقات تربطها مع غريها من الكائنات احلية 

األخرى، مثل االفرتاس.
2  املفاهيم واملصطلحات. التعايش. املحّلالت.

3  التفكري الناقد.

الكرهية،  واملناظر  والروائح  النفايات  ترتاكم   
وتنترش األمراض واحلرشات.

الغذاء  عىل  تنافس  عالقة  بينه  يوجد  الدجاج   
واملأوى.

حلل املشكلة وضع احليوانات يف خم أكرب وتوفري   
املزيد من املاء والغذاء هلا.

4   األفاعي، الصقور، الثعالب، النرس،...

5  كي ال تتنافس عىل املاء واألمالح يف الرتبة والضوء 

عندما تنمو.

التقويم ثالثًا 

يعمل الطلبة ضمن جمموعات بعد توزيعهم من 
جمموعة  كل  تعرض  ثم  املهام،  وحتديد  املعلم  ِقَبل 
اللعبة املصّممة، وُيقّدم أحد الطلبة من كل جمموعة 
توضيًحا خمترًصا للعبة ويناقش بقية الطلبة، ثم ُتطّبق 

عىل بقية طلبة الصف.

العلوم         مع             الفن  

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، عىل أن تتضّمن وصًفا 
دون  من  األرض  لشكل  لتصّوراهتم  وتوّقًعا  خياليًّا 
عالقات بي الكائنات احلية. ُتقرأ القصص يف احلصة 

الصفية وُتناقش.

العلوم        مع            الكتابة  
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 تقويم المعرفة السابقة:
واملقصود  البيئي،  النظام  مفهوم  عن  الطلبة  اسأل   
بالبيئة. أِدر نقاًشا وتقّبل إجابات الطلبة للكشف عن 
األخطاء املفاهيمية لدهيم، ومعاجلتها يف أثناء الدرس.

 البدء بعرض فيلم.
اعرض فيلاًم قصرًيا لنظام بيئي، واحرص عىل أن يتضّمن 
عىل  الطلبة  وشّجع  الدرس،  مفاهيم  توّضح  مقاطع 

وصف ما شاهدوه. 

مكّونات النظام البيئي 2

تقديم الدرس أوًل 

 مناقشة الفكرة الرئيسة: 
إىل  اطلب  ثم  الرئيسة،  الفكرة  قراءة  إىل  الطلبة  وّجه   
كل طالب كتابة مفهوم جديد ورد يف الفكرة الرئيسة 
ويرغب يف تعّلمه. بعد القراءة، وّجه الطلبة إىل التعبري 
بكلامهتم اخلاصة عن مكّونات النظام البيئي، ثم اسأل: 
بعضها؟  مع  البيئي  النظام  مكّونات  تفاعل  أمهية  ما   -
إجابة حمتملة: يستفيد النبات من ضوء الشمس لصنع 
الغذاء، واإلنسان واحليوان يتّغذيان عىل النبات، وهذه 

الكائنات مجيعها حتتاج إىل اهلواء واملاء لتبقى حية.
ناقش الطلبة يف حمتويات الغرفة الصفية من مكّونات   

غري حية وكائنات حية، ثم اسأل:
ما املكّونات غري احلية؟ ما الكائنات احلية املوجودة   -
يف غرفة الصف؟ كيف تتفاعل الكائنات احلية مع 
غري احلية يف غرفة الصف؟ إجابة حمتملة: املقاعد، 
الطلبة،  حية.  غري  مكّونات  احلقائب  اجلدران، 
يف  احلية  الكائنات  تستخدم  حية.  كائنات  املعلم 
عليها  وحتافظ  احلية  غري  املكّونات  الصف  غرفة 

وتضمن سالمتها ألهنا حتتاج إليها.

توضيح مفاهيم الدرس  
.Biological population الجماعة الحيوية

الكائنات  من  جمموعات  فيها  تظهر  صورة  اعرض 
واألسود  الوحشية  واحلمر  الغزالن  كقطعان  احلية، 

واألشجار، ثم اسأل:
الطلبة مجيعها؛  إجابات  تقّبل  الصورة؟   ماذا ترى يف   

بناًء عىل الصور املعروضة.

التدريس  ثانيًا 

ةُ يَّ يَوِ ةُ الْحَ ماعَ الْجَ
يَّةٍ  نْ كائِناتٍ حَ نُ مِ وَّ تَكَ بيئِيَّ يَ ا أَنَّ النِّظامَ الْ تُ سابِقً سْ رَ دَ
تي تَعيشُ  يَّةُ الَّ لُ الْكائِناتُ الْحَ تَفاعَ . تَ يَّةٍ يْرِ حَ ناتٍ غَ وِّ كَ مُ وَ
بِيئِيِّ  ناتِ النَّظامِ الْ وِّ كَ يْنَ مُ بَ يْنَها وَ بيئِيِّ في ما بَ في النِّظامِ الْ
ا أَنَّ  فْتُ أَيْضً رَّ عَ تَ . وَ لُ بَقاءَ هذا النِّظامِ فَ كْ ؛ ما يَ يَّةِ يْرِ الْحَ غَ
ةٍ. دَ دِّ تَعَ القاتٍ مُ يْنَها بِعَ بِطُ في ما بَ تَ رْ يَّةَ تَ تِلْكَ الْكائِناتِ الْحَ

يَّةِ  الْحَ الْكائِناتِ  نَ  مِ دِ  الْواحِ عِ  النَّوْ أَفْرادِ  لى  عَ طْلَقُ  يُ
ـةِ  يَّ يَوِ الْحَ ةِ  ماعَ الْجَ ـمُ  اسْ ؛  بيئِيٍّ ظامٍ  نـِ في  تَعيشُ  تي  الَّ

.(Biological population)

2 ْرُس ناُت النِّظاِم اْلَبْيِئيِّالدَّ ُمَكوِّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  تَعيشُ  تي  الَّ يَّةُ  الْحَ الْكائِناتُ 
القاتٌ  يْنَها عَ بُطُ بَ رْ تَ ، وَ نِظامٍ بيئِيٍّ
عَ  تَمَ جْ مُ ى الْ مّ ؛ تُسَ ةٌ تَلِفَ خْ ذائِيَّةٌ مُ غِ

. يَّ يَوِ الْحَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
ةُ   يَّ يَوِ ماعاتُ الْحَ الْجَ

.(Biological populations)

ةُ   يَّ يَوِ عاتُ الْحَ تَمَ جْ مُ الْ
.(Biological communities)

.(Habitat)  ُطِن وْ مَ الْ
.(Niche)  ُّياتِي طُ الْحَ النَّمَ

. ماكِ َسْ نَ األْ ةٌ مِ يَّ يَوِ ماعةٌ حَ جَ
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الصور  عىل  بناًء  مجيعها؛  الطلبة  إجابات  تقّبل  املتشاهبة.  احليوانات  جمموعات  سمِّ   
املعروضة.

هل يمكن ملجموعة الغزالن مثاًل إنتاج غزالن جديدة؟ إجابة حمتملة: نعم.   
هل يمكن لغزال وأسد إنتاج غزالن جديدة؟ إجابة حمتملة: ال.  

ماذا تستنتج؟ إجابة حمتملة: أفراد نوع واحد يعيشون يف نظام بيئي.   
ما اجلامعة احليوية؟ عرّب بكلامتك اخلاصة. تقّبل إجابات الطلبة مجيعها، وصّوب اخلطأ   

إن وجد.
أعِط أمثلة عىل مجاعات حيوية أخرى يف الصورة. تقّبل إجابات الطلبة مجيعها؛ بناًء عىل   

الصور املعروضة.
فرّس بناًء عىل مفهوم اجلامعة احليوية، ملاذا عّدت كل منها مجاعة حيوية؟  إجابة حمتملة:   

ألهنا تعيش يف النظام البيئي نفسه، وتتأّثر بظروف وأحوال متشاهبة.

االستاذ املحرر

ال يوجد مساحة كافية يف الصفحة لتكملة النص

يرجى اختصار النص - املصمم
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طِنُ وْ الْمَ
بيئِيِّ  الْ النِّظامِ  في  ةُ  نْطَقَ مِ الْ أَوِ  كانُ  مَ الْ ى  مّ يُسَ
تَطَلَّباتُ  مُ رُ فيهِ الْ تَوافَ تَ ، وَ يُّ يْثُ يَعيشُ الْكائِنُ الْحَ حَ
؛  ءِ فْ الدِّ وَ الْمـاءِ  وَ غِـذاءِ  الْ ثْلُ  مِ ياتِهِ  لِحَ ـةُ  مَ زِ الالّ
لِ  وامِ عَ بِالْ طِنُ  وْ مَ الْ يَّزُ  تَمَ يَ وَ  .(Habitat) طِنَ  وْ مَ الْ
؛  رَ آخَ طِنٍ  وْ مَ أَيِّ  نْ  عَ ا  تَلِفً خْ مُ هُ  لُ عَ تَجْ تي  الَّ بيئِيَّةِ  الْ
طارِ  َمْ طولِ األْ ـطِ هُ سِّ تَوَ مُ ـسِ وَ مْ ءِ الشَّ ـوْ ثْـلِ ضَ مِ

. ةِ بَ عِ التُّرْ نَوْ ةِ وَ رارَ جةِ الْحَ رَ دَ وَ

. فيلِ طِنُ الْ وْ مَ

. يُّ في نِظامٍ بِيئِيٍّ يَوِ عُ الْحَ تَمَ جْ مُ الْ

. يُّ يَوِ عُ الْحَ تَمَ جْ الْمُ
. ةُ يَّ يَوِ ةُ الْحَ ماعَ الْجَ

. دُ رْ الْفَ

. النِّظامُ الْبِيئِيُّ

يُّ يَوِ عُ الْحَ تَمَ جْ الْمُ
؛  ةٌ تَلِفَ خْ القاتٌ مُ يْنَها عَ بُطُ بَ رْ تَ تي تَعيشُ في نِظامٍ بِيئِيٍّ وَ يَّةِ الَّ موعاتُ الْكائِناتِ الْحَ جْ ى مَ مّ تُسَ
لُّها  قورُ كُ الصُّ النُ وَ غِزْ الْ ئابُ وَ الذِّ النَّباتاتُ وَ فَ  .(Biological community) َّي يَوِ الْحَ عَ  تَمَ جْ مُ الْ
ةِ في النِّظامِ  يَّ يَوِ ماعاتِ الْحَ لَّ الْجَ يُّ كُ يَوِ عُ الْحَ تَمَ جْ مُ مُّ الْ ما يَضُ . كَ ةِ غابَ ا في الْ يًّ يَوِ ا حَ عً تَمَ جْ ثِّلُ مُ تُمَ

. بيئِيِّ الْ
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توضيح مفاهيم الدرس  
 .Biological community المجتمع الحيوي

وأرش  اللوح،  عىل  احليوي  املجتمع  مفهوم  اكتب   
تعيش  التي  احلية  الكائنات  جمموعات  أن  الطلبة  إىل 
ُتسّمى  خمتلفة؛  عالقات  بينها  وتربط  بيئي  نظام  يف 
باملخطط  مستعينًا  املفهوم  وّضح  احليوي.  املجتمع 

الوارد يف كتاب الطالب.
استخدام الصور واألشكال والرسوم:  

وّجه الطلبة إىل تأّمل املخطط، ثم اسأل:
ماذا ُيسّمى الطائر يف الشكل؟ إجابة حمتملة: نرس.  

مجاعة  حمتملة:  إجابة  النسور؟  جمموعة  ُتسّمى  ماذا   
حيوية.

ما الكائنات احلية التي توجد مع النسور يف الشكل؟   
إجابة حمتملة: النباتات، الذئاب، الغزالن.

أين تعيش هذه الكائنات؟ إجابة حمتملة: يف الغابة  
إجابة  إجابتك.  وّضح  بينها؟  عالقات  يوجد  هل   

حمتملة: نعم يوجد، الغزالن والذئاب افرتاس.
ماذا ُتسّمى هذه اجلامعات من الكائنات احلية؟ إجابة   

حمتملة: جمتمع حيوي.
ماذا يضم املجتمع احليوي؟ إجابة حمتملة: يضم كل   

اجلامعات احليوية يف النظام البيئي.
عّدد هذه اجلامعات احليوية. إجابة حمتملة: مجاعات   

النسور، مجاعات الغزالن، مجاعات الذئاب.

توضيح مفاهيم الدرس  
   .Habitat الموطن

اكتب مفهوم املوطن عىل اللوح، وأرش إىل الطلبة أن   
املوطن هو املكان يف النظام البيئي حيث يعيش الكائن 
احلي، وتتوافر فيه املتطلبات الالزمة حلياته مثل الغذاء 

واملاء والدفء.
الدرس  يف  الواردة  املفاهيم  قراءة  عىل  الطلبة  شّجع   
باللغة اإلنجليزية، ووّجههم إىل االستفادة من اللفظ 
يف google translate أو تطبيقات مشاهبة؛ للتأّكد من 

اللفظ الصحيح للكلمة.  

استخدام الصور واألشكال:  
وّجه الطلبة إىل تأّمل صورة الفيل، ثم اسأل:
أين يعيش الفيل؟ إجابة حمتملة: يف الغابة.  

ماذا ُتعّد الغابة للفيل؟ إجابة حمتملة: موطنه.  
ماذا توّفر الغابة للفيل؟ إجابة حمتملة: الغذاء، املاء، الدفء.  

 المناقشة:
وّظف إسرتاتيجية الطاولة املستديرة. وّزع الطلبة يف جمموعات، ووّجه سؤااًل يستدعي 
إجابات متعّددة: ما العومل البيئية التي مُتّيز موطنًا عن غريه من املواطن؟ وّجه طالًبا 
من كل جمموعة إىل تدوين إجابة واحدة عىل ورقة، ومتريرها بعكس عقارب الساعة إىل 
الطالب التايل الستكامل اإلجابة، والفريق ذو اإلجابات األكثر يظى بنوع من التقدير. 

إجابة حمتملة: ضوء الشمس ومتوسط هطول األمطار ودرجة احلرارة ونوع الرتبة.
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ياتِيُّ طُ الْحَ النَّمَ
 ، يْهِ نْتَمي إِلَ بيئِيِّ الَّذي يَ هِ الْ عَ نِظامِ يُّ مَ مُ الْكائِنُ الْحَ تَالءَ يْفَ يَ فُ كَ ياتِيُّ (Niche) يَصِ طُ الْحَ النَّمَ
 ،أْو مَ عَ الْ نَوْ ، وَ غِذائِيَّ هُ الْ يِّ نِظامَ دُ لِلْكائِنِ الْحَ دِّ وَ يُحَ هْ ها؛ فَ مُ لَ دِّ قَ ماذا يُ نْ بِيئَتِةِ وَ تَفيدُ مِ سْ يْفَ يَ كَ وَ

ها... يْرَ غَ وَ

طِنًا لَها. وْ دُّ مَ تُعَ ها فيها، وَ يْضَ عُ بَ تَضَ جارِ وَ َشْ لى األْ ها عَ شاشَ بْني بَعْضُ الطُّيورِ أَعْ ، تَ ثَالً فَمَ

. هِ الطُّيورِ ياتِيٌّ خاصٌّ بِهذِ طٌ حَ ، نَمَ جارِ َشْ لى األْ عُشِّ عَ بِناءُ الْ
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وضيح مفاهيم الدرس  
.Niche النمط الحياتي

يتالءم  كيف  يصف  احليايت  النمط  أن  للطلبة  وّضح 
وكيف  إليه،  ينتمي  الذي  البيئي  نظامه  مع  احلي  الكائن 
املفهوم  تبسيط  يمكن  هلا.  ُيقّدم  وماذا  بيئتة  من  يستفيد 
باستخدام مثال واقعي: موطن معلم العلوم هو الصف، 
الدعم  وتقديم  والتوضيح  الرشح  فهو  احليايت  نمطه  أما 
 google للطلبة. وّجه الطلبة إىل االستفادة من اللفظ يف
اللفظ  من  للتأّكد  مشــاهبة؛  تطبيقـــات  أو   translate

الصحيح للكلمة.  

استخدام الصور واألشكال:  
وّجه الطلبة إىل تأّمل صورة الطائر، ثم اسأل:

ا. ماذا يفعل الطائر يف الشكل؟ إجابة حمتملة: يبني عشًّ  
األنثى  لتضع  إجابة حمتملة:  العش؟  الطائر  يبني  ملاذا   

البيض.
األشجار؟  عىل  الطيور  هذه  أعشاش  بناء  ُيعّد  ماذا   

إجابة حمتملة: ُيعّد نمًطا حياتيًّا هلا.
جمموعة  حمتملة:  إجابة  احليايت؟   بالنمط  املقصود  ما   
احلي،  الكائن  إليها  يتاج  التي  واملوارد  الظروف 

وأنامط تفاعالته مع مكّونات نظامه البيئي.
اذكر مثااًل آخر عىل نمط حيايت. إجابة حمتملة: تعيش   
األسود واحلمر الوحشية يف املراعي، التي ُتعّد موطن 
الوحيش، حيث تفرتس  )أنثى األسد( واحلامر  اللبؤة 
فيه اللبؤة احلامر الوحيش. إن تفاعل اللبؤة مع احلامر 

الوحيش نمط حيايت خاص باللبؤة. 

النمط احليايت للكائن احلي يف علم البيئة، هو تطابق نوع ما مع حالة بيئية معينة؛ يصف كيف يستجيب الكائن احلي لتوزيع املوارد واملنافسي 
)عىل سبيل املثال، عن طريق النمو عندما تكون املوارد وفرية، وعندما تكون املفرتسات ومسّببات األمراض والطفيليات نادرة(، وكيف ُيغرّي 
بدوره هذه العوامل نفسها )عىل سبيل املثال، احلد من الوصول إىل املوارد من ِقَبل الكائنات األخرى، والعمل مصدًرا للغذاء للحيوانات املفرتسة 
ومستهلًكا للفرائس(. خيتلف نوع املتغرّيات وعددها، التي تشتمل عىل أبعاد مكانة بيئية من نوع إىل آخر، وقد ختتلف األمهية النسبية ملتغرّيات 
بيئية معينة لألنواع وفًقا للسياق اجلغرايف والبيولوجي. والنمط احليايت لنوع كائن حي يعيش يف بيئة معينة هو نمط عيشه فيها، أو الدور الذي 
يؤديه النوع يف بيئته، ويشتمل النمط احليايت عىل مدى الظروف التي يمكن أن يتحّملها نوع الكائن احلي، وعىل األساليب التي يصل بوساطتها 

عىل املوارد التي يتاج إليها. )عىل سبيل املثال، النمط احليايت اخلاص بالطيور اجلارحة التي تأكل احليوانات الصغرية مثل األرانب والفئران(. 

إضاءة للمعّلم 
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؟ كٍ مَ ضِ سَ وْ بيئِيِّ في حَ ناتُ النِّظامِ الْ وِّ كَ : ما مُ قَّقُ  أَتَحَ

؟ دٍ طِنٍ واحِ وْ ها في مَ ميعُ ، تَعيشُ جَ ةٍ تَلِفَ خْ ةِ طُيورٍ مُ يَ ذِ ياتِيُّ الْخاصُّ بِتَغْ طُ الْحَ ما النَّمَ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

. راتِ شَ لى الْحَ  عَ ذّ تَغَ 1  طائِرٌ يَ

. يدانِ نِ الدّ لِ عَ مْ ثُ في الرَّ بْحَ يَ ةٍ، وَ ينٍ حادَّ كّ بيهِ بِسِ هِ الشَّ نْقارِ حارِ بِمِ مَ ةَ الْ فَ دَ تَحُ صَ فْ 2  طائِرٌ يَ

. طْحِ الْماءِ لى سَ بُذورِ الطّافِيَةِ عَ الْ راتِ وَ شَ لى الْحَ  عَ ذّ تَغَ 3  طائِرٌ يَ

. لَزونِ الْحَ بوبِ وَ الْحُ ةِ وَ يَّ رِ بَحْ لَ إِلى النَّباتاتِ الْ ؛ لِيَصِ قِبٍ لى عَ ا عَ أْسً هُ رَ مَ سْ لِبُ جِ قْ 4  طائِرٌ يَ

. نَ الطّينِ ها مِ راجِ تِخْ دَ اسْ ، بَعْ ةِ يَّ رِ بَحْ الْكائِناتِ الْ لى بَعْضِ النَّباتاتِ وَ  عَ ذّ تَغَ 5  طائِرٌ يَ

12
3
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 أحتّقــق: بعــض األصــداف، املــاء، األســامك، بعــض 
النباتــات املائيــة.

كل كلأتأمل الشَّ أتأمل الشَّ

يتغّذى عىل احلرشات والالفقاريات الصغرية. 	. 
الشبيه بسكي حادة، 	.  بمنقاره  املحار  يفتح صدفة 

ويبحث يف الرمل عن الديدان.
يتغّذى عىل احلرشات والبذور الطافية عىل سطح 	. 

املاء. 
يقلب جسمه رأًسا عىل عقب؛ ليصل إىل النباتات 	. 

البحرية واحلبوب واحللزون واحلرشات.
البحرية، 	.  والكائنات  النباتات  بعض  عىل  يتغّذى 

بعد استخراجها من الطي.

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو 
موضوع  عن  جاهزة  تقديمية  عروض  أو  تعليمية، 
عروض  إعداد  يمكنك  بأنه  علاًم  احليايت،  النمط 
يف  الطلبة  شارك  الدرس.  بموضوع  تتعّلق  تقديمية 
التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية  هذه املواد 
)الواتس  االجتامعي  التواصل  تطبيق  أو  للمدرسة، 
 Microsoft( تطبيق  عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(، 
أو استخدم أي وسيلة تكنولوجية مناسبة   ،)teams

بمشاركة الطلبة وذوهيم.

اكتب أسامء بعض احليوانات يف بيئتك، وحّدد النمط احليايت هلا.

نشاط منزلي

أخطاء شائعة   
هذه  ألن  وحدها؛  احليوية  بالعوامل  يتأثر  قد  البيئي  النظام  أن  الطلبة  بعض  يعتقد  قد 
البيئية   النظم  العوامل احليوية يف  العوامل عادة ما تكون األكثر وضوًحا. وّضح للطلبة أن 

تعتمد إىل حد كبري عىل العوامل غري احليوية وخاصة درجة احلرارة واهلطل.
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: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

 ، تُرابٌ  ، جارٌ أَحْ  ، نانٍ أَسْ وادُ  أَعْ  ، وً قَ مُ قٌ  رَ ، وَ قٌ ريطٌ الصِ ، شَ افٌ فّ نْدوقٌ بالستيكِيٌّ شَ  صُ
 ، صٌّ قَ مِ  ، أَلْوانٌ  ، جارٍ أَشْ وَ يَواناتٍ  لِحَ بالستيكِيَّةٌ  ماتٌ  سَّ جَ مُ  ، يَّةٍ ناعِ صِ جارٍ  أَشْ راقُ  أَوْ

. عْجونٌ مَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

. هُ تارُ يَّةٍ في نِظامٍ بيئِيٍّ أَخْ رٍ لِكائِناتٍ حَ وَ لى صُ لَ عَ صُ َحْ بَةِ؛ ألِ تَ كْ نَ الْمَ عَ مِ راجِ مُ مَ دِ تَخْ 1  أَسْ

لُ أَنْ  ، وأُحاوِ وادَّ نْ مَ لِّمُ مِ عَ ني بِهِ المُ دُ وِّ زَ دامِ ما يُ تِخْ ا بِاسْ مً سَّ جَ ا لِنِظامٍ بيئِيٍّ مُ مُ نَموذَجً مِّ 2  أُصَ

. كِنٍ مْ لٍ مُ كْ لِ شَ يَّةِ بِأَفْضَ يْرَ الْحَ ياءَ غَ َشْ األْ يَّةَ وَ لُ الْكائِناتِ الْحَ كِّ تي تُشَ وادُّ الَّ مَ رَ الْ تَظْهَ

ةِ  تَوافِرَ مُ ةِ الْ ساحَ مِ اللِ الْ تِغْ لى اسْ صُ عَ رِ أَحْ ، وَ قاساتِ مَ الْ َلْوانِ وَ تَبِهُ إِلى األْ نْ : أَ يَ ميمِ ذُ تَصْ 3  أُنَفِّ

. نْدوقِ في الصُّ

. كالِها في النَّموذَجِ أَشْ ها وَ رِ وَ لى صُ يَّةِ عَ ماءَ الْكائِناتِ الْحَ قُ أَسْ 4  أُلْصِ

في  تُها  تَرْ اخْ تي  الَّ يَّةِ  الْحَ لِلْكائِناتِ  ياتِيَّ  الْحَ طَ  النَّمَ ما  فيهِ فُ  أَصِ يْنِ  تَ رَ فِقْ أَوْ  ةً  رَ فِقْ تُبُ  أَكْ  5

. مِ سَّ جَ مُ الْ

. الئِيَ مَ يْهِ أَمامَ زُ لْتُ إِلَ صَّ ضُ ما تَوَ رِ : أَعْ لُ 6  أَتَواصَ

بيئِيِّ ناتِ النِّظامِ الْ وِّ كَ جٌ لِمُ نَموذَ َنشاٌط
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نموذج ملكّونات النظام البيئي   الزمن 30 دقيقة نشاط

مجموعات صغيرة
مكّونات  يوّضح  نموذج  وإعداد  تصميم  اهلدف: 

النظام البيئي. 
تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
شّفاف،  بالستيكي  صندوق  كاف.  بوقت  النشاط 
أحجار،  أسنان،  أعواد  مقوى،  ورق  الصق،  رشيط 
بالستيكية  جمّسامت  صناعية،  أشجار  أوراق  تراب، 

حليوانات وأشجار، ألوان، مقص، معجون.
إرشادات األمن والسالمة: وّجه الطلبة إىل احلذر عند 

استخدام املقص.
خطوات العمل:

يمكن االستفادة من مكتبة املدرسة للحصول عىل   1
مراجع. شّجع الطلبة عىل البحث يف املوسوعات 
العلمية التي حتتوي عىل صور واضحة للكائنات 

احلية يف األنظمة البيئية املختلفة.
يف  أداءهم  وتابع  الطلبة  شّجع  نموذًجا.  ُأصّمم   2
مواد  باستخدام  جمّسم؛  بيئي  نظام  تصميم  أثناء 

وأدوات من البيئة.
عىل  واحلرص  واملقاسات،  األلوان  إىل  الطلبة  نّبه   3

استغالل املساحة املتوافرة يف الصندوق.
احلية  الكائنات  أسامء  إلصاق  أثناء  الطلبة يف  تابع   4

عىل صورها وأشكاهلا يف النموذج.
شّجع الطلبة عىل كتابة فقرة أو فقرتي لوصف النمط   5

احليايت للكائنات احلية التي اختارها يف املجّسم.
أتواصل. نّظم عرض ما توّصل إليه الطلبة يف الصف.  6

إسرتاتيجية التقويم: مراجعة الذات. 
وّزع عىل الطلبة نموذج سجل وصف التعّلم؛ عن طريق البطاقة اآلتية: 

تقومي النشاط

االسم: ...................................................................  

النشاط:.............................             التاريخ:......................

اهلدف من النشاط: ........................................................

ما قمت بفعله: ............................................................

ما تعّلمته من النشاط: .....................................................

حّسن هذا النشاط مهاريت يف: .............................................

مالحظايت:...............................................................

 مالحظات املعلم: .......................................................

نشاط عالجي:
وّزع الطلبة يف جمموعات، ثم كّلفهم بتنفيذ ورقة عمل   

3، وتابع عرض املجموعات أعامهلا ونقاشها.
نشاط إثرائي: 

احليايت،  النمط  عن  بسيط  تقرير  بكتابة  الطلبة  كّلف   
يشمل الفرق بي املوطن والنمط احليايت للكائن احلي، 

وشّجعهم عىل استخدام الصور التوضيحية.

تنويُع التدريس
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استخدام جدول التعّلم   
احليوية  اجلامعات  عن:  تعّلموه  ما  يف  الطلبة  راجع 
واكتب  احليايت،  والنمط  واملوطن  احليوي  واملجتمع 

إجاباهتم عىل اللوح يف عمود )ماذا تعّلمنا؟(.

إجابات أسئلة مراجعة الدرس:

الفكرة الرئيسة.  1
التي  احلية  الكائنات  جمموعات  احليوي:  املجتمع 

تعيش يف نظام بيئي وتربط بينها عالقات خمتلفة. 

الكائنات  من  الواحد  النوع  أفراد  احليوية:  اجلامعة 
احلية التي تعيش يف نظام بيئي.

املفاهيم واملصطلحات .  2
جمتمع حيوي.        نمط حيايت.         املوطن.

3  نظام بيئي              جمتمع حيوي          مجاعة حيوية

التقويم ثالثًا 

كل  لوحة  عرض  إىل  الطلبة  وّجه  ثم  املهام،  وحّدد  جمموعات  يف  الطلبة  وّزع 
جمموعة بعد إلصاقها عىل جدران الصف. ُيقّدم أحد الطلبة من كل جمموعة توضيًحا 

خمترًصا للمجتمعات احليوية املختارة ويناقش بقية الطلبة.

العلوم         مع             الفن  

العالقة عكسية؛ كلام زادت أعداد الطيور قّلت أعداد اجلراد؛ ألهنا تتغّذى عليها. 
إال إهنا يف عام 2002 نقصت أعداد اجلراد مقارنة بالطيور الحتامل استخدام مبيدات 

حرشية. 

العلوم        مع        الرياضيات  

. ةِ يَّ يَوِ ةِ الْحَ ماعَ الْجَ يِّ وَ يَوِ عِ الْحَ تَمَ جْ مُ يْنَ الْ قَ بَ رْ فَ حُ الْ ضِّ : أُوَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَةَ في الْ ناسِ مُ ةَ الْ دَ رَ فْ مُ تُبُ الْ : أَكْ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

القاتٌ  يْنَها عَ بُطُ بَ رْ تَ ، وَ تي تَعيشُ في نِظامٍ بيئِيٍّ يَّةِ الَّ موعاتُ الْكائِناتِ الْحَ جْ ى مَ مّ   تُسَ
؛ (..............). ةٌ تَلِفَ خْ مُ

التِهِ  أَنْماطُ تَفاعُ ، وَ يُّ يْها الْكائِنُ الْحَ تاجُ إِلَ تي يَحْ دِ الَّ وارِ مَ الْ ةُ الظُّروفِ وَ موعَ جْ ى مَ مّ   تُسَ
؛ (..............). بيئِيِّ هِ الْ ناتِ نِظامِ وِّ كَ عَ مُ مَ

رُ فيهِ  تَوافَ ، وتَ يُّ يْثُ يَعيشُ الْكائِنُ الْحَ بيئِيِّ حَ ةُ في النِّظامِ الْ نْطَقَ مِ كانُ أَوِ الْ مَ ى الْ مّ   يُسَ
؛ (..............). ياتِهِ ةُ لِحَ مَ زِ تَطَلَّباتُ الالّ مُ الْ

لِ  كْ نْ طَريقِ الشَّ ؛ عَ ةِ يَّ يَوِ ةِ الْحَ ماعَ الْجَ بيئِيِّ وَ النِّظامِ الْ يِّ وَ يَوِ عِ الْحَ تَمَ جْ مُ : الْ فاهيمَ حُ مَ ضِّ 3  أُوَ

تي: اآلْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

رادِ  الْجَ دادِ  أَعْ يُّرَ  غَ تَ تي  اآلْ لُ  وَ دْ الْجَ بَيِّنُ  يُ
لى  عَ  ، لٍ قْ لِحَ بيئِيِّ  الْ النِّظامِ  في  الطُّيورِ  وَ
دادِ  أَعْ يْنَ  بَ ةُ  القَ عَ الْ ما   . وامٍ أَعْ ةِ  ثَالثَ  د مَ

رادِ؟ الْجَ الطُّيورِ وَ

كاالً  أَشْ فيها  يِّنُ  أُبَ ةً  يَّ دارِ جِ ةً  حَ وْ لَ مُ  سُ أَرْ
نًا  مِّ ضَ ، مُ ةِ يَّ يَوِ عاتِ الْحَ تَمَ جْ مُ نَ الْ ةً مِ تَلِفَ خْ مُ

. يَّةِ ضيحِ روحِ التَّوْ اها بَعْضَ الشُّ إِيّ

200020012002

رادٌ 450350300جَ

100150100طُيورٌ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُم الرِّ
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اليوكا

اهلدف
  تعّرف عالقة التقايض بي النباتات واحلرشات.

إرشادات وتوجيهات
قبل القراءة، اسأل الطلبة:  

- هل شاهدت نبات اليوكا؟ إجابة حمتملة: ال.
- هل سمعت بحرشة العث؟ إجابة حمتملة: نعم.
- هل هي مفيدة أم ضارة؟ إجابة حمتملة: ضارة.

وّجه الطلبة إىل قراءة النص من كتاب الطالب، ثم   
اسأل:

الكتاب  يف  الرسم  طريق  عن  النبات  ِصف   -
املدريس. إجابة حمتملة: أزهاره صغرية بيضاء، 

وأوراقه إبرية.
إجابة  العث؟  حرشة  من  النبات  يستفيد  ماذا   -
تلقيح  يف  كبري  حد  إىل  اليوكا  تعتمد  حمتملة: 

أزهارها عىل عّثة اليوكا.
إجابة  النبات؟  من  العث  حرشة  تستفيد  ماذا   -
أزهار  يف  بيوضها  اليوكا  عّثة  تضع  حمتملة: 

اليوكا، وتلتهم يرقاهتا نسبة من بذورها.
- هل ترض العّثة بنبات اليوكا؟ إجابة حمتملة: ال.

- ما نوع العالقة بي احلرشة ونبات اليوكا؟ إجابة 
حمتملة: عالقة تقايض.

اإلثراء والتوّسع

الْيوكا

دٍّ  حَ إِلى  يوكا  الْ دُ  تَمِ عْ تَ  . بَةِ لْ الصُّ راقِهِ  أَوْ وَ هِ  هارِ بِأَزْ يَّزُ  تَمَ يَ رٌ  مَّ عَ مُ يٌّ  راوِ حْ صَ نَباتٌ  يوكا  الْ
يوكا  ثَّةُ الْ عُ عُ تَضَ يْنَهما؛ فَ ةُ تَقايُضٍ بَ القَ دُ عَ يوكا، إذْ توجَ ثَّةِ الْ لى عُ ها عَ هارِ لْقيحِ أَزْ بيرٍ في تَ كَ
قابِلَ ذلِكَ  ثَّةُ مُ عُ حُ الْ لَقِّ يْنَما تُ بَ ها،  نْ بُذورِ بَةً مِ قاتُها نِسْ رَ مُ يَ تَهِ لْ تَ يوكا، وَ هارِ الْ ها في أَزْ بُيوضَ

يوكا. هارَ الْ أَزْ
نْ  جُ مِ رُ تَخْ تي سَ قاتُ الَّ يَرَ مُ الْ تَهِ لْ يْثُ ال تَ بُيوضِ بِحَ نَ الْ ا مِ روسً دْ ا مَ دارً قْ ثَّةُ مِ عُ هِ الْ عُ هذِ تَضَ
بُ  يَجِ ؛ فَ ثَّةُ عُ هِ الْ دُ فيها هذِ يوكا في أَماكِنَ ال توجَ تِ الْ عَ رِ إِذا زُ ها، وَ ميعَ بُذورَ جَ بُيوضِ الْ هِ الْ هذِ

. ةٍ يَّ وِ دَ ةٍ يَ راءُ التَّلْقيحِ بِطَريقَ ها إِجْ نْدَ عِ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِ

ا  ريرً قْ تُبُ تَ أَكْ

يْنَ  ر بَ ةِ تَقايُضٍ أُخْ القَ نْ عَ عَ
. نَباتاتٍ راتٍ وَ شَ حَ
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وّجه الطلبة إىل كتابة تقرير عن عالقة تقايض أخرى بي حرشات ونباتات. ويمكنك اطالع 
الطلبة عىل أداة تقييم التقرير اآلتية:

إسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء.
أداة التقويم: سلم تقدير لفظي.

 املعيار
مؤرشات األداء

متمّيز )5 عالمات(متوسط )3 عالمات( ضعيف )عالمة(
دّقة املحتوى 

العلمي للتقرير
املعلومات غري 

دقيقة. 
املعلومات دقيقة، لكن غري 

مفهومة.
املعلومات دقيقة وموثقة.

التعاون والعمل 
اجلامعي

عمل مجاعي )	 - 5(.عمل ثنائي. عمل فردي.

مل ُتسّلم يف الوقت التسليم
املحّدد.

سّلمت بعض األجزاء يف 
الوقت املحّدد.

سّلمت كل األجزاء يف الوقت 
املحّدد.

مهارات 
التكنولوجية

اختيار املهارة غري 
املناسبة إلبراز 

املعلومات.

اختيار املهارة وعدم 
استغالهلا يف إبراز املعلومات 

بالشكل املطلوب.

اختيار املهارة واستخدامها يف 
حترير املعلومات املستخلصة 

الداعمة ملوضوع البحث. 
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (3)3مراجعة الوحدة 

: راغِ فَ بَةَ في الْ ناسِ مُ ةَ الْ دَ رَ فْ مُ تُبُ الْ : أَكْ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

رِ (..............). خَ نَ اآلْ ما مِ تَفيدُ كِالهُ سْ ، يَ يَّيْنِ يْنَ كائِنَيْنِ حَ أُ بَ نْشَ ةٌ تَ القَ   عَ

القاتٌ  يْنَها عَ بُطُ بَ رْ تَ ، وَ تي تَعيشُ في نِظامٍ بِيئِيٍّ يَّةِ الَّ موعاتُ الْكائِناتِ الْحَ جْ ى مَ مّ   تُسَ
؛ (..............). ةٌ تَلِفَ خْ ذائِيَّةٌ مُ غِ

رُ  خَ اآلْ وَ  ، رِ خَ اآلْ لى  عَ   دّ تَغَ يَ سٌ  تَرِ فْ مُ ما  هُ دُ أَحَ ؛  يَّيْنِ حَ كائِنَيْنِ  يْنَ  بَ ةُ  القَ عَ الْ ى  مَّ تُسَ  
ةَ (..............). القَ ؛ عَ ةٌ فَريسَ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

؟ لِّالتِ حَ مُ يابِ الْ ثَ في حالِ غِ دُ كِنُ أَنْ يَحْ مْ : ماذا يُ كيرُ النّاقِدُ 2  التَّفْ

. يِّ ياتِيِّ لِلْكائِنِ الْحَ طِ الْحَ النَّمَ طِنِ وَ وْ مَ يْنَ الْ نُ بَ 3  أُقارِ

: ةَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 4  أَخْ

: ماكِ َسْ األْ بِّ وَ يْنَ الدُّ ةُ بَ القَ   العَ

. تِراسٌ .                                    ب- افْ أ   - تَعايُشٌ

. نافُسٌ .                                   د  - تَ جـ- تَقايُضٌ

: تي تَعيشُ في نِظامٍ بِيئِيٍّ يَّةِ الَّ نَ الْكائِناتِ الْحَ دِ مِ عِ الْواحِ لى أَفْرادِ النَّوْ طْلَقُ عَ   يُ

. ةٌ يَّ يَوِ ةٌ حَ ماعَ .                                        ب- جَ أ   - أَفْرادٌ

. نافُسٌ .                     د  - تَ ذائِيَّةٌ القاتٌ غِ جـ- عَ

: الطُّيورِ نِ وَ رْ قَ حيدِ الْ يْنَ وَ ةُ بَ القَ عَ   الْ

. تِراسٌ .                                    ب- افْ أ   - تَعايُشٌ

. نافُسٌ .                                   د  - تَ جـ- تَقايُضٌ
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 استخدام جدول التعّلم
راجع الطلبة يف جدول التعّلم الذي أعددته معهم يف بداية 
الوحدة، وساعدهم عىل مقارنة ما تعّلموه عن العالقات 
بي الكائنات احلية ومكّونات النظام البيئي، مع ما كانوا 
يعرفون عنها يف البداية، وسّجل أي معلومات إضافية يف 

عمود )ماذا تعّلمنا؟(.

تكاثر الكائنات احلية ودورات حياهتا

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

توجد 
عالقات بي 

الكائنات 
احلية يف النظام 

البيئي.

املقصود 
بالنظام البيئي.

اذكر أمثلة عىل 
العالقات بي 

الكائنات احلية يف 
النظام البيئي.

اذكر أمثلة عىل 
مكّونات النظام 

البيئي.

التقايض، التعايش، 
التنافس، االفرتاس.

مجاعات حيوية من 
النباتات واحليوانات. 

املكّونات غري احلية: 
الصخور والرتبة.

عمل مطوية  

- اعمل مطوية كبرية من الورق املقوى تتكّون من 3 أجزاء، ووّزع طلبة الصف يف 3 
جمموعات.

البطاقة:  اآلتية عىل  املعلومات  إليهم وضع  بطاقة، واطلب  األوىل  املجموعة  أعِط   -
االفرتاس، التنافس، املحّلالت.

احلية  الكائنات  بي  العالقات  رسم  إليهم  واطلب  بطاقة،  الثانية  املجموعة  أعِط    -
من  الثاين  اجلزء  عىل  البطاقة  إلصاق  ثم  لرسوماهتم  مرافقة  توضيحات  وكتابة 

املطوية: التكافل والتعايش والتقايض.

- أعِط  املجموعة الثالثة بطاقة، واطلب إليهم كتابة املفاهيم البيئية الواردة يف الوحدة  
وإلصاقها عىل اجلزء الثالث من املطوية: مجاعة حيوية، جمتمع حيوي، موطن، نمط 

حيايت.

إجابات أسئلة مراجعة الوحدة

المفاهيم والمصطلحات.   1
التقايض.    

جمتمع حيوي.  
  افرتاس.

التفكري الناقد.  2

وتنترش  الكرهية،  واملناظر  والروائح  النفايات  ترتاكم   
األمراض واحلرشات.

التخطيطي  املنظم  إكامل  عىل  الطلبة  شّجع  ُأقارن.    3
ملهارة ُأقارن، كام هو مبّي إدناه:  

املشرتكاملوطن

مكان أو منطقة 
يف نظام بيئي

ظروف 
وموارد 

ومتطلبات

أنامط تفاعالته 
الكائنات احلية 
مع مكونات 
نظامه البيئي

النمط احليايت
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التِهِ  أَنْماطُ تَفاعُ ، وَ يُّ يْها الْكائِنُ الْحَ تاجُ إِلَ تي يَحْ دِ الَّ وارِ مَ الْ ةُ الظُّروفِ وَ موعَ جْ ى مَ مّ   تُسَ
: بيئِيِّ هِ الْ ناتِ نِظامِ وِّ كَ عَ مُ مَ

ياتِيًّا. طًا حَ طِنًا.                                       ب- نَمَ وْ أ   - مَ

ا. يًّ يَوِ ا حَ عً تَمَ جْ .                          د  - مُ ةً يَّ يَوِ ةً حَ ماعَ جـ- جَ

 . ليهِ  عَ ذّ بًا لِيَتَغَ نَ طُ أَرْ تَقِ لْ ا يَ رً رُ نَسْ جاوِ لُ الْمُ كْ حُ الشَّ ضِّ   يُوَ
لى: ثاالً عَ نَبُ مِ َرْ دُّ األْ عَ يُ

. سِ تَرِ فْ مُ .                               ب- الْ لِّالتِ حَ مُ أ   - الْ

. نْتِجاتِ مُ .                                    د  - الْ ةِ ريسَ فَ جـ- الْ

في  ةً  بالِغَ ا  رارً أَضْ بِّبُ  تُسَ وَ  ، لْفوفِ مَ الْ لى  عَ   ذّ تَغَ تَ راتٍ  شَ لِحَ قاتٌ  رَ يَ لْفوفِ  مَ الْ دودُ    
: نْسانِ ِ راتِ في اإلْ شَ هِ الْحَ أْثيرَ هذِ رُ تَ سِّ فَ تِيَةِ تُ لِ اآلْ مَ د الْجُ . إِحْ ولِهِ قْ حُ

. لْفوفِ مَ لى نَباتِ الْ نْسانَ عَ ِ نافِسُ اإلْ أ   - تُ

. لْفوفِ مَ نْسانُ بِالْ ِ ها اإلْ عُ رَ زْ تي يَ ةَ الَّ بَ نُ التُّرْ سِّ ب- تُحَ

. لْفوفِ مَ لى الْ نْسانَ عَ ِ نافِسُ اإلْ ر تُ راتٍ أُخْ شَ لى حَ  عَ ذّ تَغَ جـ- تَ

. لْفوفِ مَ يِّ نَباتاتِ الْ نْسانُ لِرَ ِ ها اإلْ مُ دِ تَخْ تي يَسْ ياهِ الَّ مِ ثُ مَصادِرَ الْ لَوِّ د  - تُ

65

أختار اإلجابة الصحيحة.    4
)ب( افرتاس.  

  )ب( مجاعة حيوية.           
  )جـ( تقايض.

  )ب( نمًطا حياتيًّا.     
  )د( موطنًا.

)جـ( الفريسة.                     
  )أ( تنافس اإلنسان عىل نبات امللفوف.
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تصميم نموذج

أقل من 100.  1

كي ال يتكّدس النمل، ويتمّكن من احلركة بحّرية.  2

)2 - 3( سنتيمرت )cm( ، الكمية )20 - 30( ورقة.  3

إضافة املزيد من النمل.  4

إضافة املزيد من أوراق الشجر.  5

استخدام علبة أكرب.  6

تقويم األداء
تَْصمیُم نَموَذٍج

زاءً  أَجْ رِ  جَ الشَّ راقِ  َوْ ألِ قاطِعُ  الْ لُ  النَّمْ عُ  نْتَزِ يَ
يْتِهِ  بَ إِلى  ها  ذُ أْخُ يَ وَ جارِ  َشْ األْ راقِ  أَوْ نْ  مِ ةً  غيرَ صَ
إِلى  ها  لُ وِّ يُحَ وَ ها  غُ ضُ يَمْ يْثُ  حَ  ، ضِ َرْ األْ تَ  تَحْ
وِّ  لى نُمُ دُ عَ ، ما يُساعِ ضِ َرْ ها في األْ نْثُرُ يَ جينَةٍ وَ عَ
طْرَ  فِ الْ لُ  أْكُ يَ ثُمَّ   ، يْتِهِ بَ لَ  وْ حَ ةِ  ديقَ الْحَ في  طْرِ  فِ الْ

. تِهِ راعَ مُ في زِ هِ الَّذي يُسْ

ها  بَةٍ قِياسُ لْ نَ الطَّبيعِيِّ في عُ ا مِ مً جْ بَرَ حَ أَكْ لِ  النَّمْ لِبَيْتِ  ا  جً نَموذَ نَعَ  أَنْ تَصْ ةُ  أَرادَتْ سارَ
. لِ يْتِ النَّمْ زاءَ بَ فوا أَجْ رَّ تَعَ يَ بِناءِ وَ مَالؤها تَفاصيلَ الْ ا، لِيَر زُ تْرً نْتيمِ (50 - 75) سَ

دُ  دَ يَكونُ عَ مْ سَ ، فَكَ تْراتٍ ليمِ نْ 3 مِ رِ أَقَلَّ مِ جَ راقِ الشَّ َوْ ةِ ألِ قاطِعَ ةِ الْ لَ 1  إِذا كانَ طولُ النَّمْ

؟ بُ ناسِ مُ لِ الْ أَفْرادِ النَّمْ

؟ مِ النَّموذَجِ جْ بًا لِحَ ناسِ ا مُ دً دَ دُّ ذلِكَ عَ عَ 2  لِمَ يُ

رُ  دَّ قَ تُ مْ  كَ وَ ؟  ةَ سارَ نَموذَجِ  في  لُ  النَّمْ لُها  مِ يَحْ سَ تي  الَّ رِ  جَ الشَّ راقِ  أَوْ قِياسُ  يَبْلُغُ  سَ مْ  كَ  3

يَّتُها؟ مِّ كَ

كِنُ أَنْ تُضيفَ  مْ ، فَماذا يُ يِّ قيقِ مِ الْحَ جْ نَ الْحَ بَرُ مِ جَ أَكْ رَ أَنَّ النَّموذَ ةُ أَنْ تُظْهِ 4  إِذا أَرادَتْ سارَ

.( تانِ طْلوبُ إِضافَ مَ ؟ (الْ هِ مِ جْ نْ حَ ةً عَ رَ طِيَ فِكْ ها لِتُعْ إِلى نَموذَجِ

تَْقویُم اْألَداِء

. رِ جَ راقِ الشَّ َوْ قاطِعُ ألِ لُ الْ النَّمْ
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الوحدة 4: جسم اإلنسان وصحته 
مصفوفة النتاجات

عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 1: 
احلواس 
اخلمس.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

يتعاون مع زمالئه يف بناء نموذج علمي.  
يتواصل بنتائج عمل نموذجه.  

ُيبّي أثر التغّي يف التكنولوجيا يف حياة اإلنسان.  

جمال العلوم احلياتية 
يرشح دور احلواس يف التعّلم.  

يناقش أمهية مصادر املعرفة يف التعّلم.  
ُيّدد مصادر املعرفة األكثر موثوقية يف العرص احلايل.  

واخلربات  اآلخرين  خربات  من  االستفادة  أمّهية  يناقش   
أوضاع  يف  القرار  واّتاذ  جديدة  معرفة  تكوين  يف  الذاتية، 

جديدة.
ُيناقش أمهية التدريب يف إتقان التعّلم.  

يدّون مالحظات من بيئته ومن وسائل اإلعالم؛ ليجمع بيانات   
يستخدمها يف تقديم أدلة عىل أمّهية التعّلم يف حياة اإلنسان.

ُيصّمم نموذًجا يصف أن اإلنسان يستقبل أنامًطا خمتلفة من   
يف  املعلومات  هذه  ويعالج  حواسه،  طريق  عن  املعلومات 

دماغه بام يفيد يف تعّلمه.

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
آلثار  املدريس  املجتمع  وعي  مدى  لدراسة  استبانة  ُيصّمم   

سوء استخدام الدواء.
ُيقّدم تساؤالت بحثية عن دور أدوات التكنولوجيا يف حل   

املشكالت.

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

ُيناقش صحة املعلومات يف مقالة أو خرب معّي.  
املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس؛  أدوات  بعض  يستخدم   

رقميًّا.
يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  

ُيشارك يف حلقات نقاش علمي منظمة.  
يستخدم املعرفة العلمية احلالية يف بناء معرفة جديدة.  

.Brain الدماغ 

.Sens الحواس

أمهية احلواس يف 3  
حياتنا.

كيف تساعدنا   
احلواس؟
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عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 2:
 الصحة 
اجلسمية 
والصحة 
النفسية.

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
ُيتقن بعض مهارات العلم التي ُتستخدم يوميًّا.  

جمال العلوم احلياتية 
النفسية  والصحة  اجلسمية  الصحة  مفهوم  بي  ُيفّرق   

والعاطفية.
والصحة  اجلسمية  الصحة  من  لكل  املتبادل  التأثي  ُيناقش   

النفسية والعاطفية.
عنها،  يعرف  أو  عاشها  جتارب  عن  التحّدث  مهارة  ُيتقن   
والصحة  اجلسمية  الصحة  من  لكل  املتبادل  التأثي  حول 

النفسية والعاطفية.
يذكر أمثلة عىل مشكالت جسمية ونفسية شائعة يف املجتمع.  
يقرتح طرائق لتعزيز الصحة النفسية لدى الناس يف املجتمع.  

جمال العلم والتكنولوجيا واألنشطة البرشية
ُيقّدم تساؤالت بحثية عن دور أدوات التكنولوجيا يف حل   

املشكالت.

جمال عادات العقل
ُيشارك يف أنشطة ُتعّزز روح التعاون خلدمة املجتمع.  

املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس؛  أدوات  بعض  يستخدم   
رقميًّا.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.  
ُيشارك يف حلقات نقاش علمي منظمة.  

يستخدم املعرفة العلمية احلالية يف بناء معرفة جديدة.  

الصحة الجسمية
.Physical health

 الصحة النفسية 
والعاطفية 

 Psychological &.

Emotional health

غــذائي 2 برنامــج  تصميم 
وريايض.
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تُھُ ْنساِن َوِصحَّ ِجْسُم اْإلِ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

. يَّةِ حِّ ساتِ الصِّ مارَ باعِ الْمُ نا بِاتِّ سامِ ةِ أَجْ حَّ لى صِ نُحافِظُ عَ

4اْلَوْحَدُة

67

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

نظرة عامة إىل الوحدة 
ناقش الفكرة العامة للوحدة مع الطلبة واكشف توقعاهتم 

عن الوحدة، ثم اسأل: 
ماذا توحي لك الصورة يف غالف الوحدة؟   

إجابة حمتملة: طفل يتناول غذاًء صحيًّا. 
ماذا تتوّقع أن ندرس يف هذه الوحدة؟   

إجابة حمتملة: املحافظة عىل صحة أجسامنا.

تقويم املعرفة السابقة:
وّجه الطلبة إىل تبادل املعلومات عن احلواس اخلمس   

يف ما بينهم، ثم اسأل:
اإلبصار،  حمتملة:  إجابة  اخلمس؟  احلواس  ما   -

والسمع، والتذّوق، والشم، واللمس.
إجابة حمتملة: تساعدنا  أمّهية احلواس اخلمس؟  ما   -

عىل تعّرف األشياء من حولنا.
استمع إلجابات الطلبة التي تكشف عن خرباهتم يف   

موضوع الوحدة.
الطلبة  مع  بالتعاون  أنشئ  الوحدة،  حمتوى  عرض  قبل   
جدول التعّلم بعنوان )جسم اإلنسان وصحته(، مستخدًما 

املعرفة السابقة للطالب، وعن طريق توجيه األسئلة.

الوحدة

جسم اإلنسان وصحته

4

الفكرة العامة

نحافظ على صحة أجسامنا باّتباع الممارسات الصحية.

جسم اإلنسان وصحته

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

احلواس اخلمس.
نحافظ عىل 

صحتنا بتناول 
الغذاء الصحي، 
وممارسة التامرين 

الرياضية.

أمهية احلواس اخلمس.
ما دور الدماغ يف عمل 

أعضاء احلس؟
ما العالقة بي الصحة 

اجلسمية والصحة النفسية 
والعاطفية؟

كيف نحافظ عىل الصحة 
اجلسمية والصحة النفسية 

والعاطفية؟
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. سُ مْ واسُّ الْخَ الدَّْرُس (1): الْحَ

ةُ  حَّ الصِّ يَّةُ وَ مِ سْ ةُ الْجِ حَّ الدَّْرُس (2): الصِّ
. يَّةُ سِ النَّفْ

روِس قاِئَمُة الد�

ُ أَتََھیَّأ

ِف اْألَْشیاِء، َوفَْھِم ما یَدوُر َحْولَنا؟ نا ِمْن تََعرُّ نُنا َحواسُّ  َكْیَف تَُمكِّ

68

الفكرة الرئيسة والتفاصيل بعد االنتهاء من تدريس الوحدة، زّود الطلبة باملخطط 
التنظيمي اخلاص بمهارة القراءة؛ لكتابة أمثلة من حمتوى الوحدة كام يف املثال اآليت:  

مهارة القراءة 

أتهّيأ

إجاباهتم  واستقبل  الطلبة  إىل  أهتّيأ  سؤال  وّجه 
حول  أسئلة  بتوجيه  املوضوع  يف  وتوّسع  مجيعها، 

احلواس وأمّهيتها، وأنواع الصحة.

سيتم  ما  حمّدًدا  الوحدة  دروس  عناوين  اعرض   
أمّهية  وموّضًحا  مفاهيم،  من  منها  كل  يف  تناوله 
موضوعات دروس الوحدة يف حياة الطلبة؛ عن 
كيفية  تعّلم  مثل:  ذلك  عىل  األمثلة  إعطاء  طريق 
املحافظة عىل صحة أجسامنا، وأمّهية احلواس يف 

عملية التعّلم.
املفاهيم  املزيد من  للطلبة أهنم سيتعّلمون  وّضح   
الوحدة،  موضوعات  دراسة  أثناء  يف  ومعانيها 
إجابة  يف  املفاهيم  هذه  سيستخدمون  وأهنم 

األسئلة التي سرتد فيها.
شّجع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   
كتاب  هناية  يف  الوارد  املصطلحات  فهرس 

الطالب؛ لتعّرف معانيها.
باللغة  املفردات  قراءة  رضورة  إىل  الطلبة  وّجه   
تساعد  التي  التطبيقات  واستخدام  اإلنجليزية، 
 google عىل نطق الكلمة بالصورة الصحيحة مثل

.translate

نظرة عامة إلى دروس الوحدة

احلواس اخلمس
تعطي أجسامنا معلومات عن األشياء حولنا عن طريق:

التذّوقالرؤية

 باستخدام
العني

 باستخدام الفم
واللسان

اللمس

 باستخدام
اجللد

الشمالسمع

 باستخدام
األذن

 باستخدام
األنف
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إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
أداة التقويم: قائمة الرصد

تقومي نشاط أستكشف

123معايري األداءالرقم

مشاركة اجلميع يف العمل.1
العمل بروح الفريق.2
إنجاز املهّمة يف وقتها املحّدد.3
االحرتام املتبادل بني أفراد املجموعة.4

1: حتقيق احلد األدنى من 
املعيار.

2: حتقيق معظم املعيار.
3: حتقيق كامل املعيار.

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
قِ -  رَ وَ نَ الْ )، قِطَعٌ مِ ةٍ ةٍ عامَّ ديقَ حَ ، وَ مٍ دَحِ زْ عٍ مُ : (شارِ ثْلِ ، مِ ةٍ َماكِنَ عامَّ ةٌ ألِ تَلِفَ خْ رٌ مُ وَ صُ

. لَمٌ ، قَ قٌ ، الصِ صٌّ بالستيكِيٌّ قَ ، مِ وّ قَ مُ الْ

: ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
 -. صِّ قَ مِ دامِ الْ تِخْ نْدَ اسْ رُ عِ ذَ أَحْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

. لُهُ لٍ أُفَضِّ كْ  بِأَيِّ شَ وّ قَ مُ قِ الْ رَ وَ نَ الْ الئِيَ (5) قِطَعٍ مِ مَ عَ زُ 1  أَقُصُّ بِالتَّعاونِ مَ

. الهُ لِ أَعْ كْ ما في الشَّ ، كَ تونِ رْ كَ قِ قِطَعِ الْ الً بِلَصْ كْ مُ شَ مِّ 2  أُصَ

. الهُ لَ أَعْ كْ ظُ الشَّ . أُالحِ تُهُ مْ مَّ لِ الَّذي صَ كْ فِ الشَّ نْتَصَ ها في مُ قُ أُلْصِ رِ وَ وَ د الصُّ تارُ إِحْ 3  أَخْ

عِ  مْ كيرَ في جَ التَّفْ لُ  أُحاوِ وَ  ، هُ تَ تُ صورَ تَرْ اخْ الَّذي  كانِ  مَ الْ إِلى  ةٍ  يارَ زِ َّني في  أَن ضُ  تَرِ أَفْ  4

. يَ واسِّ ظيفِ حَ كانِ بِتَوْ مَ نِ الْ لوماتٍ عَ عْ مَ

 ، بِ ناسِ مُ كانِ الْ مَ يَ في الْ واسِّ نْ حَ ةٍ مِ لِّ حاسَّ لوماتٍ بِكُ عْ نْ مَ يْهِ مِ لُ إِلَ صُّ كِنُني التَّوَ مْ لُ ما يُ جِّ 5 أُسَ

. تُهُ مْ مَّ لِ الَّذي صَ كْ لى الشَّ عَ

. هُ تُ رْ كانَ الَّذي زُ مَ الئِيَ الْ مَ فُ لِزُ لِ أَصِ كْ تَعينًا بِالشَّ سْ : مُ لُ 6  أَتَواصَ

مينُها  كِنُني تَضْ مْ لْ يُ ؟ هَ تُهُ مْ مَّ لِ الَّذي صَ كْ قِ في الشَّ وُّ ةَ التَّذَ نْ حاسَّ مِّ مْ أُضَ : لِماذا لَ عُ قَّ 7  أَتَوَ

. تِيَ رُ إِجابَ رِّ ؟ أُبَ ةَ ورَ تُ الصّ يَّرْ إِذا غَ

ياتِنا؟ لى حَ حافَظَةِ عَ مُ نَ الْ نا مِ واسُّ نُنا حَ كِّ يْفَ تُمَ : كَ تَنْتِجُ 8  أَسْ

. ةَ مَ زِ بَياناتِ الالّ عُ الْ مْ إِنَّني أَجَ ؛ فَ ظَةِ الحَ لى الْمُ دُ عَ تَمِ عْ يًّا يَ لْمِ صاءً عِ تِقْ ذُ اسْ ما أُنَفِّ نْدَ : عِ عُ الْبَياناتِ مْ جَ

یَّةُ اْلَحواسِّ في َحیاتِنا أََھمِّ

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

ةُ ورَ الصّ

كِنُ أَنْ أَر؟ مْ ماذا يُ

؟ عَ مَ كِنُ أَنْ أَسْ مْ ماذا يُ

كِنُ  مْ ماذا يُ
؟ مَّ أَنْ أَشُ

كِنُ  مْ ماذا يُ
؟ أَنْ ألْمِسَ
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اهلدف: استكشاف أمّهية احلواس يف حياتنا.
تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 

النشاط بوقت كاٍف، وحسب عدد املجموعات. 

احلذر يف  إىل  الطلبة  وّجه  والسالمة:  األمن  إرشادات 
أثناء التعامل مع املواد واألدوات.

خطوات العمل: 
 )6  -  4( جمموعة  كل  جمموعات  يف  الطلبة  وّزع   1
املجموعات.  عىل  واألدوات  املواد  ووّزع  طلبة، 
إىل  ووّجههم  املقص،  استخدام  عند  الطلبة  نّبه 

قص 5 قطع من الكرتون بأشكال متامثلة.
الكرتون،  أثناء لصق قطع  الطلبة يف  تابع  ُأصّمم.   2

باالستعانة بالشكل املرفق.
وّجه الطلبة يف كل جمموعة إىل اختيار إحدى الصور،   3

وإلصاقها يف منتصف الشكل الذي صّمموه.
شّجع الطلبــة عىل تّيل املكان؛ للتفكي يف مجــع   4

معلومات عنه موّظفي حواّسهم.
مّتصلة  معلومــات  تسجيل  أثناء  يف  الطلبة  تابع    5

بتوظيف احلواس يف املكان املناسب عىل الشكل.
أتواصــل. شّجــع الطلبــة عىل وصف املكــان   6
مدة  هناية  يف  صّمموها  التي  باللوحة  باالستعانة 
النشاط. تعرض املجموعات نتائج عملها وتتلّقى 
واملعلم  الزمالء  من  املناسبـــة  الراجعـة  التغذية 
حول  نقاش  وادارة  التعاوين،  العمل  تعزيز  مع 
فهم  إىل  للتوّصل  واستنتاجاهتم؛  الطلبة  توّقعات 

مشرتك لدى الطلبة.
لتعّرف  كان  الغــرض  حمتمـــلة:  إجــابة  أتوّقع.   7
يف  التذّوق  حاسة  وجتنّب  العامة  األماكن  صفات 
يف  التذّوق  حاسة  استخدام  يمكن  األماكن،  هذه 

استكشاف النكهات يف أماكن موثوقة مثل املنزل.
عن طريق تعّرفنا ما ييط  أستنتج. إجابة حمتملة:   8

بنا؛ فنبتعد عاّم يرض.

مهارة العلم

وّجه الطلبة إىل قراءة ما هو مكتوب عن »مجع البيانات« 
يف كتاب الطالب، ثم وّجههم إىل التمرين اخلاص هبا 
أسئلة  إجابات  وملعرفة  والتامرين.  األنشطة  كتاب  يف 

هذا التمرين انظر إىل امللحق يف هذا الدليل.

الزمن  15 دقيقة     

الزمن  15 دقيقة     
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1 ْرُس اْلَحواس� اْلَخْمُسالدَّ

. ةِ يَ ؤْ لِيَّةُ الرُّ مَ عَ

 تقويم المعرفة السابقة:
وّجه أسئلة حول خربات الطلبة السابقة، مثل:   

املتنّوع  الغذاء  حمتملة:  إجابة  الصحي؟  الغذاء  ما   -
الذي يلّبي حاجات اجلسم.

منه؟  شفيت  كيف  معي؟  مرض  من  شكا  من   -
إجابات متنوعة.

استمع إلجابات الطلبة التي تكشف عن خرباهتم يف   
موضوع الوحدة.

)ماذا  األولي  العمودين  تعبئة  الطلبة  إىل  اطلب   
نعرف؟ ماذا نريد أن نتعّلم؟( 

البدء بلعبة للتوصل ألهمية الحواس.    
اطلب إىل أحد الطلبة أن يغمض عينيه، واطلب إىل زميل 
الذي  الطالب  وعىل  الصوت،  وإصدار  مكانه  تغيي  له 
تبادل  ثم  عنه  وبعده  زميله  اجتاه  حتديد  عينيه  أغمض 

األدوار، والذي يكون أدق يف إجابته يكون هو الفائز.

مناقشة الفكرة الرئيسة:   
اليهم  الرئيسة، واطلب  الفكرة  قراءة  إىل  الطلبة  وّجه 
توظيف  حول  السابقة  خرباهتم  من  أمثلة  إعطاء 
احلواس يف احلياة. اطلب إىل الطلبة مثااًل عىل توظيف 
األشياء  من  يشء  تعّرف  يف  استخدموها  حاسة  كل 
حوهلم. تلّق اإلجابات وارصد أخطاء الطلبة للعمل 

عىل معاجلتها يف أثناء التدريس.

توضيح مفاهيم الدرس  
.Senses الحواس ،Brain الدماغ

من  الدماغ  جمّسم  أو  اإلنسان  لدماغ  صورة  اعرض   
خمترب العلوم يف املدرسة، ووّضح للطلبة أن الدماغ هو 

مركز حتليل املعلومات يف اجلسم وحفظها.
يف  احلواس  توّفره  الذي  الدور  إىل  الطلبة  انتباه  وّجه   

محايتنا من املخاطر، ثم اسأل: 
- إذا سمعت صوًتا مزعًجا ماذا تفعل؟ إجابة حمتملة: 

أسد ُأذيَن.
- إذا تذّوقت طعاًما ال حتبه ماذا تفعل؟ إجابة حمتملة: 

أتوّقف عن أكله.

الحواس الخمسالدرس 1

تقديم الدرس أوًل 

التدريس  ثانيًا 

أخطاء شائعة   
يعتقد بعض الطلبة أن الرؤية تتم يف العي. أّكد عىل أن الرؤية تتم يف الدماغ، وأن العيني 
مستقبالت للضوء تنقل إشارات إىل الدماغ حلدوث الرؤيا، وكذلك بالنسبة لبقية احلواس.

 استخدام الصور واألشكال:
وّظف الصورة يف توضيح عمل الدماغ: عند رؤية يشء ما، فإن عينينا تكون قد أرسلت 
إشارة إىل الدماغ الذي يعمل عىل تفسي هذه اإلشارة، ما جيعلنا نرى هذا اليشء ونتعّرف 
ا. استخدم خمطط التسلسل  إليه. وّضح للطلبة أن عملية الرؤية حتدث برسعة كبية جدًّ

والتتابع عىل اللوح:

اطلب إىل الطلبة التعبي بكلامهتم اخلاصة عن الدماغ، واحلواس، واكتب التعبي العلمي   
الدقيق للمفهوم عىل اللوح.

نتعّرف اليشء برؤيتهالدماغ ُيفرّس هذه اإلشارة العي ُترسل إشارة إىل الدماغ
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تِنا  مايَ (Senses) في حِ واسُّ  الْحَ مُ  هِ تُسْ
لوماتٍ  عْ نْ مَ نا مِ هُ لَ رُ فِّ وَ ، بِما تُ خاطِرِ نَ الْمَ مِ
تُ  عْ مِ ، إِذا سَ ثَالً حيطَةِ بِنا. فَمَ بيئَةِ الْمُ نِ الْ عَ
دِّ  سَ إِلى  عُ  أُسارِ إِنَّني  فَ بَةً  صاخِ واتًا  أَصْ
تَساغٍ  سْ مُ يْرَ  غَ ا  طَعامً قْتُ  وَّ تَذَ إِذا  وَ  ، نَيَّ أُذُ

. لِهِ نْ أَكْ قَّفُ عَ إِنَّني أَتَوَ فَ

مِ لُّ واسِّ في التَّعَ رُ الْحَ وْ دَ
تي  ياءِ الَّ َشْ لَ األْ وْ لوماتِ حَ عْ مَ نَ الْ ثيرَ مِ كَ لَّمُ الْ عَ أَنا أَتَ ، فَ لُّمِ لِيَّةِ التَّعَ مَ ةٌ في عَ بيرَ يَّةٌ كَ مِّ واسِّ أَهَ لِلْحَ
ما  نْدَ عِ ، وَ سِ اللَّمْ بْصارِ وَ ِ تَيِّ اإلْ مُ حاسَّ دِ تَخْ أَسْ إِنَّني  فَ لومِ  عُ الْ أُ كِتابَ  رَ أَقْ ما  نْدَ ، عِ ثَالً تُحيطُ بي. فَمَ

. عِ مْ السَّ بْصارِ وَ ِ تَيِّ اإلْ مُ حاسَّ دِ تَخْ إِنَّني أَسْ يًّا فَ ليمِ عْ دُ فيديو تَ أُشاهِ

. لُّمِ واسِّ في التَّعَ دامُ الْحَ تِخْ اسْ

تِنا. مايَ بيئَةِ لِحِ نَ الْ لوماتٍ مِ عْ واسُّ مَ نا الْحَ رُ لَ فِّ وَ تُ
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 المناقشة
أحد  إىل  اطلب  التعّلم؛  يف  احلواس  دور  لتوضيح 
مًعا،  والسمع  الرؤية  إىل  حتتاج  بأعامل  القيام  الطلبة 
الكتابة،  أثناء  يف  التهجئة  مع  اللوح  عىل  الكتابة  مثل 
واطلب إىل بقية الطلبة متابعة ذلك، ومالحظة مدى 
ناقش  واملشاهدة.  للسامع  طويل  زمن  إىل  احلاجة 
الطلبة يف مالحظاهتم ويف أنواع احلواس وأمّهيتها التي 

درسوها يف صفوف سابقة.

 استخدام الصور واألشكال:
أدر  ثم  الصور،  بتأّمل  جمموعات  يف  الطلبة  كّلف 
وتقديم  التعّلم،  يف  احلواس  دور  إىل  للتوّصل  نقاًشا 
إجابة حمتملة:  التعّلم.  أمثلة توّضح أمّهية احلواس يف 
عندما نقرأ نستخدم حاسَتي اإلبصار واللمس. عندما 

نشاهد فيديو نستخدم حاسَتي اإلبصار والسمع. 

تأثي اإلبصار يف عملية التعلم: كيف يعرف دماغك 
املناسب؟  الوقت  يف  حتديًدا  إليه  االنتباه  جيب  ما 
يف  مرئية  رسالة   36000 تسجيل  أعيننا  تستطيع 
 -  80( البرصية  املعلومات  نسبة  وتبلغ  الساعة، 
أدمغتنا.  متتصها  التي  املعلومات  جممل  من   )%90
ويف حقيقة األمر، فإن شبكية العي تتص بـ )%40( 
من جممل األلياف العصبية املتصلة بالدماغ، وتقف 
تلك السعة اهلائلة سبًبا وراء أمّهية الوعي بالعوامل 
البيئية املؤّثرة يف كيفية رؤيتنا ومعاجلتنا للمعلومات. 
من  وإياًبا(  )ذهاًبا  االجتاهي  يف  املعلومات  تتدّفق 
القرشة  إىل  الدماغ(  من  جزء   ( املهاد  إىل  أعيننا 
التغذية  هذه  ومُتّثل  أخرى،  مرة  تعود  ثم  البرصية، 
بحيث  انتباهنا  ُيشّكل  الذي  )امليكانيزم(  الراجعة 
أو  كاملعلم  واحد  معي  يشء  عىل  الرتكيز  ُيمكننا 
تتلّقى  انتباهنا(  أن )إدارة  املدهش  الكتاب، واألمر 
تغذية راجعة من القرشة بـ 6 أمثال القدر املتحّصل 
نحو  عىل  الدماغ  ويقوم  تقريًبا.  الشبكية  من  عليه 
البقاء  عىل  ملساعدتك  الواردة  الصور  بتصحيح  ما 
فإنه  سعته؛  أو  قدرته  ذروة  بلغ  متى  لكنّه  منتبًها. 

يتطلب ترشيح )فلرتة( املثيات الوافدة. 

إضاءة للمعّلم 
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نْويعِ  تَ ، وَ لُّمِ لِيَّةِ التَّعَ مَ ميعِها في عَ واسِّ جَ ظيفِ الْحَ نْ تَوْ ، فَال بُدَّ مِ يِّدِ لُّمِ الْجَ لِلْوصولِ إِلى التَّعَ وَ
بَطُ  رْ تُ وَ ماغِ  الدِّ في  رُ  سَّ فَ تُ تي  الَّ  ، لوماتِ عْ مَ الْ نَ  مِ رٍ  دْ قَ بَرِ  أَكْ عِ  مْ إِلى جَ دّي  ؤَ يُ ما   ، ةِ فَ رِ عْ مَ الْ مَصادِرِ 

ةٍ. ديدَ ةٍ جَ فَ رِ عْ ةِ لِلْوصولِ إِلى مَ ابِقَ بْراتِ السّ بِالْخِ

واقِعِ  مَ وَ  ، ةِ سَ رَ دْ مَ الْ تَبةِ  كْ مَ في  تُبِ  كُ الْ ثْلُ  مِ  ، ةِ فَ رِ عْ مَ الْ لى  عَ صولِ  لِلْحُ ةٌ  ثيرَ كَ مَصادِرُ  دُ  يوجَ
نَ  مِ بُدَّ  لِذا، ال  ؛  ةَ حيحَ الصَّ لوماتِ  عْ مَ الْ نا  لَ مُ  دِّ قَ تُ ةِ  فَ رِ عْ مَ الْ مَصادِرِ  لُّ  كُ تْ  يْسَ لَ  ، لكِنْ وَ نِت.  تَرْ نْ ِ اإلْ
ذُ  نْها، فَال يَجوزُ أَخْ ةِ عَ ادِرَ لوماتِ الصّ عْ مَ ةِ الْ حَّ د صِ مَ ، وَ ةِ فَ رِ عْ مَ داقِيَّةِ مَصادِرِ الْ صْ نْ مِ قِ مِ قُّ التَّحَ

ها. رُ نَشْ لُها وَ ناقُ ، ثُمَ تَ ةٍ ثوقَ وْ يْرِ مَ نْ مَصادِرَ غَ لوماتِ مِ عْ مَ الْ

. نْ طَريقِ اللَّعِبِ لُّمِ عَ واسِّ في التَّعَ دامُ الْحَ تِخْ اسْ
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 المناقشة
احلواس  دور  ملناقشة  جمموعات؛  يف  الطلبة  وّزع   
كل  وكّلف  جيد،  تعّلم  إىل  الوصول  يف  وتنويعها 
جمموعة بالبحث عن توضيح ما يأيت: بّي دور احلواس 
يف  الوصول إىل التعّلم اجليد. بّي أمّهية تنويع مصادر 

املعرفة مع التحّقق من مصداقيتها.
بي  جتّول  املرور.  إشارة  إسرتاتيجية  استخدم   
الكوب  لون  حسب  املساعدة  وقّدم  املجموعات 
املوجود يف األعىل؛ واألولوية يف تقديم املساعدة للون 

األمحر ثم األصفر.
نّبه الطلبة إىل أمهية تأّمل الصور واألشكال املوجودة   

يف الكتاب.
اليها  توّصلوا  التي  النتائج  تنظيم  الطلبة  إىل  اطلب   

بالشكل الذي يرونه مناسًبا لعرضها أمام الزمالء. 
واحرتام  املشرتك،  التعاوين  العمل  رضورة  عىل  رّكز   
ُيّقق  مناسب  بشكل  الوقت  وإدارة  اآلخر،  الرأي 
املطلوب، واملشاركة من ِقَبل اجلميع، وحتّمل كل منهم 

مسؤولياته التي ُكّلف هبا من ِقَبل املجموعة.
اإلجابة  يف  اليها  توّصلوا  التي  النتائج  الطلبة  يعرض   
لتقديم  ذلك  حول  نقاش  وُيدار  األسئلة،  عن 
أن  ويمكن  جمموعة،  لكل  املناسبة  الراجعة  التغذية 
إجابة سؤال واحد، مع رضورة  تعرض كل جمموعة 
اخلطأ  واإلجابات  الصحيحة  اإلجابات  بي  التنويع 

للمجموعات. 
ناقش الطلبة يف كيفية مساعدة فاقدي أحد احلواس،   
مناقشتهم،  دون  من  املقرتحات  الطلبة  من  وتقّبل 

واطلب إليهم تطبيقها عمليًّا.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

االحرتام،  األخالقية؛  القضية  تأّمل  إىل  الطلبة  وّجه    *
الرغم  عىل  واحرتامهم  الغي  تقّبل  قضية  إىل  ونّبههم 
احلنيف  ديننا  بأن  وذّكرهم  بعضنا،  عن  اختالفنا  من 

أمرنا باحرتام اآلخرين وتقّبلهم.

 استخدام الصور واألشكال:
- وّجه الطلبة إىل تأّمل الصورة، ثم اسأل:

كيف يظهر األطفال يف الصورة؟ إجابة حمتملة: يظهرون منخرطي يف اللعب ومستمتعي.
يستخدم  اللعب؛  طريق  عن  التعّلم  يف  حمتملة:  إجابة  باللعب.  التعلم  أمهية  استنتج 

األطفال أكثر من حاسة من احلواس، وهذا يسهم يف حصوهلم عىل تعّلم جيد .

توظيف التكنولوجيا

تقديمية  عروض  أو  تعليمية  فيديوهات  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
جاهزة، حول موضوع أمهية املحافظة عىل حواسنا، ويمكنك تصميم عروض تقديمية 
تتعّلق بموضوع الدرس. شارك الطلبة هذه املواد التعليمية عن طريق صفحة املدرسة 
 Microsoft عىل  جمموعة  بإنشاء  أو  آب،  الواتس  تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية، 

teams ، أو أي وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.
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لِها مَ واسِّ في عَ رُ الْحَ آزُ تَ
يَ  لُ طَعامِ ما آكُ نْدَ ، عِ ثَالً هِ غالِبًا. فَمَ سِ قْتِ نَفْ وَ ها في الْ ميعُ يَ جَ مِ سْ سِّ في جِ ضاءُ الْحِ لُ أَعْ مَ تَعْ
نْ  مِ هُ  لُ تَصِ تي  الَّ شاراتِ  ِ اإلْ يَ  دِماغِ رُ  سِّ فَ ويُ  . هُ سُ مِ أَلْ وَ  ، هُ مَ قُ طَعْ وَّ أَتَذَ وَ  ، تَهُ رائِحَ مُّ  أَشُ وَ  ، أَراهُ إِنَّني  فَ
ا  ماغ قادِرً بِحُ الدِّ يُصْ ؛ فَ هُ لُ نِ الطَّعامِ الَّذي آكُ ةٍ عَ قيقَ ةٍ دَ وينِ صورَ ميعِها، لِتَكْ يَّ جَ دَ سِّ لَ ضاءِ الْحِ أَعْ
اتِ  رّ مَ الْ تِهِ فِي  دَ شاهَ أَو مُ  ، قِهِ وُّ تَذَ أَوْ   ، هِ سِ نَفْ مِّ الطَّعامِ  نْدَ شَ ميعِها عِ شاراتِ جَ ِ هِ اإلْ رِ هذِ كُّ تَذَ لى  عَ

. ةِ قادِمَ الْ

؟ َطْفالُ ها األْ مُ دِ تَخْ تي يَسْ واسُّ الَّ ما الْحَ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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 المناقشة
ناقش الطلبة يف أمهية تآزر احلواس يف عملها، موّضحا   
هلم معنى مفهوم التآزر الذي يعني التعاون واملساعدة 

املتبادلة بي احلواس يف تعّرف خصائص األشياء.
عملها،  يف  احلواس  تآزر  عىل  أمثلة  الطلبة  إىل  اطلب   
وناقشهم يف األمثلة التي ذكروها، واستخدم األسئلة 

السابرة لبيان دور كل حاسة يف كل مثال قّدموه.
استخدم إسرتاتيجية الطالقة اللفظية.  

التعّلم؟  يف  احلواس  أمهية  ما  اآليت:  السؤال  وّجه   
الطلبة اإلجابة عن السؤال حسب اآللية  واطلب إىل 
مع  احلديث  طريق  عن  السؤال  عن  أجب  اآلتية: 

زميلك بالتناوب: 
- الطالب األول يتحّدث ملدة  نصف دقيقة. الطالب 

الثاين يتحّدث ملدة نصف دقيقة.
- الطالب األول يتحدث ملدة 15 ثانية. الطالب الثاين 

يتحدث ملدة 15 ثانية.
املالحظات  وارصد  التحّدث،  أثناء  يف  الطلبة  راقب   

عىل أدائهم.

وّزع الطلبة يف 4 جمموعات، وكّلفهم بالعمل عىل ورقة العمل 1.   
جتّول بي املجموعات يف أثناء العمل، وقّدم الدعم إذا لزم األمر.  

اطلب إىل املجموعات عرض نتائج عملها، وأِدر نقاًشا حول ذلك وقّدم التغذية   
الراجعة .

)1(ورقة عمل

نشاط عالجي:
حياتنا،  يف  احلواس  أمهية  حول  فيديو  للطلبة  اعرض   

واطلب إىل الطلبة وصف احلواس.
نشاط إثرائي: 

كّلف الطلبة بتصميم نشاط الختبار أمّهية حواس أخرى   
غي اإلبصار، ثم تنفيذه.

تنويُع التدريس

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

احلواس التي يستخدمها األطفال: اللمس، 
اإلبصار، السمع.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

املهارات  من  الصحي  الوعي  قضية  أن  للطلبة  بّي    *
تصميم  إىل  الطلبة  وّجه  ممارستها.  جيب  التي  احلياتية 

ملصق لرفع الوعي الصحي لطلبة الصف األول.
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نا؟ واسِّ لى حَ يْفَ نُحافِظُ عَ : كَ قَّقُ  أَتَحَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

صا بِطولِ  ، عَ يْنَيْنِ عَ بِ الْ صْ ةُ قُماشٍ لِعَ قِطْعَ  
ريبًا. قْ تْرٍ تَ مِ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

فِّ  يْرَ في الصَّ لُ السَّ أُحاوِ ، وَ يَّ يْنـَ بُ عَ صُ أَعْ  1
عَصا. دامِ الْ تِخْ بِاسْ

عْصوبُ  أَنا مَ يْرِ وَ ةِ السَّ عوبَ د صُ : ما مَ ظُ أُالحِ  2

؟ يْنَيْنِ عَ الْ

نْ  ها مِ يْرَ تُ سَ تَطَعْ تي اسْ ـةَ الَّ سافَ مَ أَقيسُ الْ  3

. ءٍ يْ طِدامِ بِأَيِّ شَ صْ دونِ االْ

لى  بْصارِ عَ ِ ةُ اإلْ نا حاسَّ دُ يْفَ تُساعِ : كَ تَنْتِجُ أَسْ  4

؟ يَّةِ مِ يَوْ تِنا الْ طَ ةِ أَنْشِ سَ مارَ مُ

؟ واسُّ نا الْحَ دُ يْفَ تُساعِ كَ َنشاٌط
نا؟ واسِّ لى حَ يْفَ نُحافِظُ عَ كَ

تِشافِ  اكْ لى  عَ دُ  تُساعِ واسَّ  الْحَ أَنَّ  بِما  وَ
حافَظَةُ  مُ مِّ الْ هِ مُ نَ الْ لِنا؛ لِذا، فَمِ وْ نْ حَ مِ مِ عالَ الْ
بَبِ  عِ بِسَ مْ ةُ السَّ رُ حاسَّ رَّ تَضَ دْ تَ ، قَ ثَالً يْها. فَمَ لَ عَ
رُ  رَّ ـتَضَ ـدْ تَ قَ ، وَ بَـةِ اخِ ـواتِ الصّ َصْ مـاعِ األْ سَ
ءٍ خافِتٍ  وْ ةِ في ضَ راءَ قِ بَبِ الْ رِ بِسَ بَصَ ةُ الْ حاسَّ
بُ  نا يَجِ واسِّ لى حَ فاظِ عَ ؛ لِذا، لِلْحِ ةً ةً طَويِلَ دَّ مُ
ةِ  حيحَ الصَّ يْرِ  غَ ساتِ  مارَ مُ الْ بَعْضِ  نُّبُ  تَجَ
قِ  وُّ تَـذَ ةِ، وَ سـامِ الْحـادَّ َجْ ـِب بِاألْ : اللَّعِ ثْـلِ مِ
 ، نَ التِّلْفازِ ريبًا مِ لوسِ قَ الْجُ ، وَ نِ اخِ الطَّعامِ السّ
بَعِ  صْ ِ اإلْ عِ  ضْ وَ وَ ةٍ،  حادَّ بِأَداةٍ  نِ  ُذُ األْ نْظيفِ  تَ وَ

. َنْفِ في األْ

. يونِ عُ نْدَ طَبيبِ الْ يٍّ عِ رِ وْ صٍ دَ راءِ فَحْ يْنَيَّ بِإِجْ لى عَ أُحافِظُ عَ
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كيف تساعدنا احلواس         الزمن 15 دقيقة نشاط
اهلدف: تعّرف كيف تساعدنا احلواس.

تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
النشاط بوقت كاٍف.

يف  احلذر  إىل  الطلبة  نّبه  والسالمة:  األمن  إرشادات 
أثناء تنفيذ خطوات النشاط.

خطوات العمل: 
النشاط.  خطوات  لتنفيذ  الطلبة  من  متطّوًعا  اطلب   1
طلبة  بقية  ويراقبه  اخلطوات  املتطّوع  الطالب  ُينّفذ 
الصف، وكّرر تنفيذ النشاط بتغيي الطلبة املنّفذين له.

صعوبة  مدى  وصف  الطالب  إىل  اطلب  ُأالحظ.   2
السي من دون رؤية يشء.

التي  املسافة  قياس  آخر  طالب  إىل  اطلب  أقيس.   3
استطاع زميله سيها من دون االصطدام بأي يشء.
املخاطر  جتنّب  عىل  تساعدنا  حمتملة:  إجابة  أستنتج.   4
وتناوله  الطعام  إعداد  من  اليومية  املهام  وتنفيذ 

والدراسة وغيها.

اسم الطالب
املهّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املالحظة 
استخدم سلم التقدير اآلتي:

الزمن  15 دقيقة      تقومي نشاط

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( يقيس املسافة بدّقة.
)3( ُيبدي تعاوًنا مع زمالئه.

)4( يصف بمفردات علمية وواضحة 
أمّهية احلواس. 

3 عالمات: ُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.
 عالمتان: ُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.

عالمة واحدة: ُيّقق مهّمة واحدة.

 المناقشة
أدر نقاًشا حول املحافظة عىل حواسنا؛ مستخدًما   
إسرتاتيجية الطائر الفّرار لإلجابة عن سؤال: كيف 

نحافظ عىل حواسنا؟ وعىل النحو اآليت:
- عّي أحد الطلبة منّظاًم للوقت.

- الطالب األول لديه 20 ثانية ملشاركة إجابته.
الطلبة اآلخرون يف املجموعة، ويكتبون مالحظاهتم.  -
وملدة  إجابته  الثاين  الطالب  يشارك  ثانية،   20 بعد   -

20 ثانية، وهكذا حتى يشارك اجلميع.
- اطلب إىل أفراد املجموعة التوّصل إىل إمجاع حول 

أفضل الطرق للحفاظ عىل حواسنا.
تعرض املجموعات ما توّصلت إليه، وُيدار نقاش   

حول ذلك للتوّصل إىل فهم مشرتك لدى الطلبة.

أحتّقق:  جيب جتنّب بعض املامرسات غي الصحيحة   
الطعام  وتذّوق  احلادة،  باألجسام  اللعب  مثل: 
الساخن، واجللوس قريًبا من التلفاز، وتنظيف األذن 

بأداة حادة، ووضع اإلصبع يف األذن.
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؟  لُّمِ لِيَّةِ التَّعَ مَ واسِّ في عَ يَّةَ الْحَ مِّ يِّنُ أَهَ : أُبَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

. سِّ ضاءِ الْحِ مُ في أَعْ كَّ تَحَ   (..............): يَ

واتِ  َصْ ماعُ األْ : (سَ ةٍ حيحَ يْرِ صَ ةٍ أَوْ غَ حيحَ ساتٍ صَ مارَ تِيَةَ إِلى مُ ساتِ اآلْ مارَ مُ نِّفُ الْ 3   أُصَ

.( ةً طَويلَةً دَّ ءٍ خافِتٍ مُ وْ ةُ في ضَ راءَ قِ ، الْ ةً ةً قَصيرَ دَّ ةُ التِّلْفازِ مُ دَ شاهَ ، مُ ةِ ياضَ ةُ الرِّ سَ مارَ ، مُ بَةِ اخِ الصّ

. مْ هِ واسِّ دوا بَعْضَ حَ قَ خاصِ الَّذين فَ َشْ ةِ األْ دَ ساعَ حُ طَرائِقَ لِمُ تَرِ 4  أَقْ

نَ  مِ ةً  تَلِفَ خْ مُ ا  أَنْواعً بِلُ  تَقْ سْ يَ نْسانَ  ِ اإلْ أَنَّ  فيها  حُ  ضِّ أُوَ ةً  حَ وْ لَ مُ  مِّ أُصَ ا:  نَموذَجً لُ  مَ أَعْ  5

. هُ لُّمَ عَ فيدُ تَ هِ بِما يُ لوماتِ في دِماغِ عْ مَ هِ الْ عالِجُ هذِ يُ ، وَ هِ واسِّ نْ طَريقِ حَ لوماتِ عَ عْ مَ الْ

ةٍ؟ دَ نٍ واحِ نْ أُذُ الً مِ عِ بَدَ مْ يْنِ لِلسَّ نَ تِالكِيَ أُذُ ةُ امْ 6  ما فائِدَ

: ةَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 7  أَخْ

: ءِ يْ فِ إِلى هذا الشَّ رُّ لى التَّعَ لُ عَ مَ عْ الَّذي يَ يْئًا ما، فَ صُ شَ خْ ما يَر الشَّ نْدَ   عِ
. التُ عَضَ .       د - الْ ماغُ .       جـ- الدِّ صابُ َعْ .       ب- األْ يْنُ عَ أ   - الْ

: سِّ ضاءِ الْحِ نْ أَعْ يْسَ مِ ضاءِ اآلتِيَةِ لَ َعْ دُ األْ   أَحَ
. ماغُ .        د - الدِّ نُ ُذُ .              جـ- األْ َنْفُ .       ب- األْ يْنُ عَ أ   - الْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
ظيفِ  تَوْ يَّةَ  يْفِ كَ فيها  حُ  ضِّ أُوَ ةً  قالَ مَ تُبُ  أَكْ

. لُّمِ لِيَّةِ التَّعَ مَ واسِّ في عَ الْحَ

لَماءِ هودُ الْعُ جُ
 ، لِّيِّ حَ مَ الْ عِ  تَمَ جْ مُ الْ يَةِ  عِ لِتَوْ ةً  رَ نَشْ مُ  مِّ أُصَ
نْ  مِ أَيٍّ  فاقِدي  عَ  مَ لِ  التَّعامُ يَّةِ  يْفِ كَ لَ  وْ حَ

. مْ هِ واسِّ حَ

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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الدرس
استخدام جدول التعّلم  

ملراقبة  الدرس؛  بداية  يف  اسُتخدم  الذي  اجلدول  وّظف 
سي التعّلم، ووّجه الطلبة إىل ملء العمود األخي )ماذا 

تعّلمنا؟(.

إجابات أسئلة مراجعة الدرس:
عملية  يف  كبية  أمهية  للحواس  الرئيسة.  الفكرة   1
حول  املعلومات  من  الكثي  نتعّلم  فنحن  التعّلم؛ 
كتاب  نقرأ  عندما  فمثاًل،  بنا.  حتيط  التي  األشياء 
واللمس،  االبصار  حاسَتي  نستخدم  فإننا  العلوم 
نستخدم حاسَتي  فإننا  تعليميًّا  فيديو  نشاهد  وعندما 

االبصار والسمع.
2  املفاهيم واملصطلحات الدماغ.

3 ُأصنّف.     

ممارسات غري صحيحةممارسات صحيحة
سامع األصوات الصاخبة.ممارسة الرياضة.

القراءة يف ضوء خافت مشاهدة التلفاز مدة قصية.
مدة طويلة.

هبم،  االستهزاء  عدم  املقرتحة:  اإلجابات  بعض   4

تقّبلهم، احرتامهم، األخذ بيدهم يف املواقف اخلطرة، 
... إلخ

5 أعمل نموذًجا. اترك للطلبة اإلبداع يف ذلك، ويمكن 

الورقة  وسط  يف  دائرة  ورسم  مقوى  ورق  استخدام 
ووضع صورة للدماغ فيها، وعمل امتدادات خلطوط 
شعاعية تتجه نحو الدماغ، ووضع نوع من املعلومات 

التي نتلّقاها بحواّسنا عىل كل شعاع.
6 لتحديد اجتاهات صدور األصوات.

7 أختار اإلجابة الصحيحة.

)ج( الدماغ.  

) د( الدماغ.  

التقويم ثالثًا 

حصلوا  التي  املعلومات  صحة  حيث  من  النرشة  تصميم  معايي  للطلبة  حّدد 
ومجال  املكتوبة،  العبارات  ووضوح  اسُتخدمت،  التي  املراجع  وموثوقية  عليها، 
التصميم وقدرته عىل جذب الناس. اطلب إىل الطلبة تنفيذ النشاط، وحّدد هلم وقت 

تسليم أعامهلم.

العلوم         مع        املجتمع  

حّدد للطلبة معايي لكتابة املقالة من حيث صحة املعلومات التي حصلوا عليها، 
وموثوقية املراجع إن اسُتخدمت، ووضوح العبارات املكتوبة. اطلب إىل الطلبة تنفيذ 

النشاط، وحّدد هلم وقت تسليم أعامهلم.

العلوم        مع            الكتابة  
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 تقويم المعرفة السابقة:
ما  مثل:  السابقة  الطلبة  خربات  حول  أسئلة  توجيه 
املقصود بالصحة؟ صف من يمتلك الصحة. من ُيعطي 
اإلجابات  تقّبل  لصحتهم؟  أشخاص  فقد  عىل  أمثلة 
الطلبة ملعاجلتها،  تعليق للكشف عن أخطاء  من دون 

وخرباهتم السابقة لتوظيفها يف أثناء التدريس.

البدء بتمرين رياضي.  
 شّجع الطلبة عىل ممارسة الرياضة.

الصحة الجسمية والصحة النفسية 2

تقديم الدرس أوًل 

 مناقشة الفكرة الرئيسة: 
اقرأ الفكرة الرئيسة مع الطلبة وناقشهم فيها، واطلب   
اليهم إعطاء أمثلة من خرباهتم السابقة حول العالقة 

بي الصحة اجلسمية والصحة النفسية والعاطفية.
تلّق اإلجابات وارصد أخطاء الطلبة املفامهية للعمل   

عىل معاجلتها يف أثناء التدريس.

توضيح مفاهيم الدرس  
النفسية  الصحة   ،Physical health الجسمية  الصحة 

. Psychological & Emotional health والعاطفية
ناقش الطلبة يف املفاهيم واملصطلحات اخلاصة بالدرس 
أو  مفهوم  كل  حول  ذهني  عصف  جلسة  طريق  عن 
برضورة  وذلك  الطلبة؛  إجابات  وارصد  مصطلح، 
ومعرفة  اجلسمية  والصحة  النفسية  الصحة  بي  التمييز 

العالقة بينهام.

التدريس  ثانيًا 

نْسانِ ِ ةُ اإلْ حَّ  صِ

قَ ذلِكَ  قَّ لِيَتَحَ ، وَ لٍ عامٍّ كْ تِهِ بِشَ حَّ لى صِ نْسانُ عَ ِ يُحافِظُ اإلْ
يَّةِ  سِ النَّفْ ةِ  حَّ الصِّ وَ يَّةِ  مِ سْ الْجِ ةِ  حَّ بِالصِّ تِمامِ  هْ االْ نَ  مِ بُدَّ  ال 

. يَّةِ الْعاطِفِ وَ

2 ْرُس ُةالدَّ ْفِسيَّ ُة النَّ حَّ ُة َوالصِّ ُة اْلِجْسِميَّ حَّ الصِّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
لٍّ  يْنَ كُ ةٌ بَ لَ تَبادَ أْثيراتٌ مُ دُ تَ توجَ
ةِ  حَّ الصِّ يَّةِ وَ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ نَ الصِّ مِ

. يَّةِ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ النَّفْ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
يَّةُ مِ سْ ةُ الْجِ حَّ الصِّ

.(Physical health)

يَّةُ الْعاطِفِ يَّةُ وَ سِ ةُ النَّفْ حَّ الصِّ
 Psychological &)

.(Emotional health

. ةِ باحَ ةَ السِّ ياضَ ةُ رِ رَ ُسْ سُ األْ تُمارِ

ةُ حَّ الصِّ

يَّةُ الْعاطِفِ يَّةُ وَ سِ ةُ النَّفْ حَّ الصِّ يَّةُ مِ سْ ةُ الْجِ حَّ الصِّ
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الدرس

 استخدام الصور واألشكال:
وّجه الطلبة إىل تأّمل الصورة، ثم اسأل: 

ماذا تفعل األرسة؟ إجابة حمتملة: تسبح.  
ما أمهية السباحة؟ إجابة حمتملة: حتافظ عىل الصحة اجلسمية ووالصحة النفسية.  
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(Physical health) ُيَّة مِ سْ ةُ الْجِ حَّ الصِّ
ةَ  رَ دْ قُ لُ  مَ تَشْ وَ ا،  ظَائِفهِ بِوَ ها  قيامُ وَ ميعِها  جَ ضائِهِ  أَعْ ةِ  المَ بِسَ مُ  سْ الْجِ فيها  تَّعُ  تَمَ يَ تي  الَّ ةُ  الْحالَ

ميعِها. يُّراتِ جَ التَّغَ راضِ وَ َمْ ةِ األْ مَ قاوَ لى مُ مِ عَ سْ الْجِ

(Psychological & Emotional health) ُُيَّة الْعاطِفِ يَّة وَ سِ ةُ النَّفْ حَّ الصِّ
 ، بيئَتِهِ عَ  مَ هِ  يُّفِ تَكَ وَ هِ  قِ تَوافُ  د مَ وَ  ، يَّةِ الْعاطِفِ وَ يَّةِ  سِ النَّفْ يَةِ  النّاحِ نَ  مِ عافِيَتُهُ  وَ صِ  خْ الشَّ ةُ  المَ سَ

. عاالتِهِ بْطِ انْفِ لى ضَ تِهِ عَ رَ دْ قُ ةِ وَ تَلِفَ خْ مُ نْسانِيَّةِ الْ ِ واطِفِ اإلْ عَ هِ بِالْ عورِ شُ وَ

يُصابُ  ما  نْدَ عِ فَ  . يَّةِ الْعاطِفِ وَ يَّةِ  سِ النَّفْ ةِ  حَّ الصِّ وَ يَّةِ  مِ سْ الْجِ ةِ  حَّ الصِّ بِيْنَ  ةٌ  لَ تَبادَ مُ ةٌ  القَ عَ دُ  يوجَ
ذلِكَ  كَ وَ  ، رِ تُّ التَّوَ وَ لَقِ  قَ بِالْ رُ  عُ يَشْ وَ بِذلِكَ  يَّةُ  سِ النَّفْ تُهُ  حالَ رُ  تَأَثَّ تَ يَّةٍ  مِ سْ جِ يَّةٍ  حِّ صِ كِلَةٍ  شْ بِمُ صُ  خْ الشَّ
 ، هاقِ رْ ِ اإلْ يِّ وَ مِ سْ بِ الْجِ صُ بِالتَّعَ خْ رُ الشَّ عُ يَشْ ، فَ يَّةِ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ يَّةُ في الصِّ سِ عاالتُ النَّفْ نْفِ رُ االْ ثِّ ؤَ تُ

. يَّةٍ مِ سْ راضٍ جِ َمْ رُ ذلِكَ ألِ تَطَوَّ دْ يَ قَ وَ

. ةِ حَّ ةِ الصِّ المَ يانِ إِلى سَ دِّ ؤَ بُ يُ التَّقارُ التَّآلُفُ وَ
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)2(ورقة عمل

 المناقشة
ناقش الطلبة يف مفهوم الصحة وأمّهية املحافظة عليها.  
يف  بالعمل  الطلبة  كّلف  التعاوين  التعّلم  طريق  عن   
مفهوَمي  بي  الفروقات  ومالحظة  املدريس،  الكتاب 
الصحة اجلسمية والصحة النفسية والعاطفية والتمييز 
بينهام. اطلب إىل الطلبة تنظيم ما توّصلوا اليه وعرضه 

أمام طلبة الصف.
والصحة  اجلسمية  الصحة  مفهوَمي  حول  نقاًشا  أِدر   
النفسية والعاطفية، وتوّصل مع الطلبة إىل خصائص 

كل منهام.
بعواطف  والشــعور  التســامح  عىل  الطلــبة  حث   
اآلخرين، واستخدام أساليب االتصـال املناسب  مع 

زمالئهم؛ كي ال ُيسّبب التوتر والعصبية لدهيم. 
صحيح؛  بشكل  للمفهومي  الطلبة  تبنّي  من  للتأّكد   

استخدم طريقة  فراير.

وّزع الطلبة يف 4 جمموعات، وكّلفهم بالعمل عىل ورقة العمل 2.   
  جتّول بي املجموعات يف أثناء العمل، وقّدم الدعم إذا لزم األمر.

وقّدم  ذلك  حول  نقاًشا  وأِدر  عملها،  نتائج  عرض  املجموعات  إىل  اطلب   
التغذية الراجعة .

تعريف كل منهام
خصائص كل منهام
أمثلة عىل كل منهام 

العالقة بينهام

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

القضايا  أهم  من  والتسامح  السمو  أن  للطلبة  *  وّضح 
فيه  يتجىّل  موقف  تيل  إىل  الطلبة  وّجه  األخالقية. 

خلق التسامح ورسده أمام زمالئهم.

الصحة اجلسمية 
والصحة النفسية
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 المناقشة
الصحة  عىل  املحـافظة  حول  الطلبــة  مع  نقاًشا  أِدر   
عن  لإلجابة  الفّرار  الطــائر  إسرتاتيجية  باستخدام 
السؤال: كيف نحافظ عىل صحتنا؟ وعىل النحو اآليت:

- عّي أحد الطلبة منّظاًم للوقت.
مع  إجابته  ملشاركة  ثانية   20 لديه  األول  الطالب   -

زمالئه.
- الطلبة اآلخرون يف املجموعة، يستمعون ويكتبون 

مالحظاهتم.
- بعد 20 ثانية، يشارك الطالب الثاين إجابته وملدة 20 
ثانية، وهكذا حتى يشارك أفراد املجموعة مجيعهم.

- اطلب إىل أفراد املجموعة التوّصل إىل إمجاع حول 
أفضل الطرق للحفاظ عىل صّحتنا.

نقاش  وُيدار  اليه،  توّصلت  ما  املجموعات  تعرض   
حول ذلك للتوّصل إىل فهم مشرتك لدى الطلبة. أّكد 
عىل الطلبة رضورة تقديم األدلة والرباهي عىل أرائهم 

واستخدام النقد البنّاء.

 أحتّقق: سالمة أعضــاء جســــم الشخص وقيامها 
بوظائفها، وقدرة اجلسم عىل مقاومة األمراض.

العالقة بي احلالة النفسية والصحة اجلسمية:
 يمكن بيان العالقة بي الضغط النفيس لدى الفرد وحالته الصحية واجلسمية بأهنا عكسية؛ فكلام 
زاد الضغط النفيس عىل الفرد انخفضت الصحة العامة لديه وتراجعت وتدهورت، بينام انخفاض 
التغّيات  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود  جيدة،  صحة  عىل  احلصول  عليه  يرتّتب  النفيس  الضغط 
الفسيولوجية يف اجلسم؛ فأي تأثي نفيس يكون أشبه بجرس إنذار يرتّتب عليه ردود فعل يف معظم 
أجزاء اجلسم، وهذه التغّيات التي تطرأ عىل اجلسم نتيجة احلالة النفسية التي يمر هبا الشخص 
ُيسّميها بعضهم استجابات التهيؤ. يمكن مالحظة ردود الفعل املشار إليها عندما يتعّرض الفرد 
ملوقف يدفعه للحديث أمام مجع من الناس؛ حيث تطرأ عليه بعض التغّيات مثل حركة الرموش 
والعرق وجفاف احللق وزيادة رضبات القلب وصعوبة التنفس؛ فكل هذه التغّيات نتجت عن 
منها  اهلدف  كان  األشخاص  من  جمموعة  عىل  دراسة  أجريت  فيه.  وضع  الذي  النفيس  الضغط 
بيان احلالة النفسية وأثرها يف جهاز املناعة لدى اإلنسان، فكانت النتيجة املذهلة أن جهاز املناعة 
ينخفض تركيزه يف اجلسم عند التعّرض للضغط النفيس. بّينت إحدى الدراسات التي أجريت يف 
موضوع االضطرابات النفسية والوقاية منها أن 450 مليون إنسان تقريًبا يعانون من االضطرابات 
النفسية عىل امتداد العامل، وأن ربع البرش سيصابون بواحد أو أكثر من االضطرابات النفسية يف 
ُتشّكل  بل  ا واجتامعيًّا فقط،  اقتصاديًّ عبًئا  ُتشّكل  ما من حياهتم، وأن هذه االضطرابات ال  فرتة 

خطًرا عىل الصحة اجلسمية؛ لذا، وجب الوقاية من هذه االضطرابات.

إضاءة للمعّلم 

أخطاء شائعة   
قد يعتقد بعض الطلبة  أن الصحة مرتبطة باجلانب 
اجلسمي  فقط، وأن كثرة تناول الغذاء تقوي اجلسم ضد 

األمراض.

تِنا؟ حَّ لى صِ يْفَ نُحافِظُ عَ كَ

 ، رِ شاعِ مَ مِ بِالْ كُّ التَّحَ ، وَ عاالتِ نْفِ نُّبِ االْ نْ تَجَ يَّةِ ال بُدَّ مِ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ تِنا النَّفْ حَّ لى صِ حافَظَةِ عَ لِلْمُ
يَّةِ  مِ سْ ةِ الْجِ حَّ لى الصِّ حافَظَةُ عَ مُ كِنُ الْ مْ يُ . وَ رِ خَ أْي اآلْ بُّلِ الرَّ قَ تَ ، وَ رينَ خَ عَ اآلْ ةٍ مَ يَّ دِّ القاتٍ وُ بِناءِ عَ وَ
تِمامِ  هْ االْ ، وَ ةِ ياضَ ةِ الرِّ سَ مارَ مُ يًّا، وَ مِ وْ نَ الْماءِ يَ يّاتٍ كافِيَةٍ مِ مِّ بِ كَ رْ شُ ، وَ نَةِ تَوازِ مُ ةِ الْ يَ ذِ َغْ لِ األْ بِتَناوُ

. ةِ الطَّبيبِ تِشارَ دَ اسْ واءِ إِالّ بَعْ لِ الدَّ ناوُ مِ تَ دَ عَ ، وَ يٍّ رِ وْ لٍ دَ كْ ةِ الطَّبيبِ بِشَ عَ راجَ مُ ، وَ مِ سْ ةِ الْجِ بِنَظافَ

. ةٍ يَّ دِّ القاتٍ وُ بِناءُ عَ

. ةِ ياضَ ةُ الرِّ سَ مارَ مُ

. نُ تَوازِ مُ غِذاءُ الْ الْ

. يَّةِ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ صودَ بِالصِّ قْ مَ حُ الْ ضِّ : أُوَ قَّقُ  أَتَحَ
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توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن فيديوهات 
موضوع  حول  جاهزة،  تقديمية  عروض  أو  تعليمية 
تصميم  ويمكنك  صحتنا،  عىل  املحافظة  أمهية 
شارك  الدرس.  بموضوع  تتعّلق  تقديمية  عروض 
الطلبة هذه املواد التعليمية عن طريق صفحة املدرسة 
أو  آب،  الواتس  تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية، 
أي  أو   ،  Microsoft teams عىل  جمموعة  بإنشاء 
الطلبة  مع  باملشاركة  مناسبة؛  تكنولوجية  وسيلة 

وذوهيم.
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 ، يِّ بوعِ ُسْ غِذائِيِّ األْ جِ الْ نامَ بَرْ ميمِ الْ تِيَةِ في تَصْ غِذائِيَّةِ اآلْ وادِّ الْ مَ نَ الْ تِيارُ مِ خْ كِنُني االْ مْ :  يُ ةٌ لْحوظَ مَ
 ، ليبٌ حَ  ، زٌ وْ مَ  ، احٌ فّ تُ  ، دَجاجٌ  ، بْزٌ خُ  ، بْنٌ (جُ  :ر أُخْ ذائِيَّةٍ  غِ وادَّ  مَ ةُ  إِضافَ كِنُني  مْ يُ وَ
 ، كٌ مَ سَ  ، بَنَةٌ لَ  ، رائِبٌ بَنٌ  لَ  ، نَبٌ عِ  ، سٌّ خَ  ، رٌ زَ جَ  ، أْنٍ ضَ مُ  لَحْ  ، تَرٌ عْ زَ  ، ةٌ نَدورَ بَ  ، يارٌ خِ

.( ةٌ ، شوكوالتَ ، بَيْضٌ تُقالٍ رْ صيرُ بُ عَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. ، أَلْوانٌ وًّ قَ قٌ مُ رَ   وَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

 ، بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ يًّا وَ مِ وْ فْطارِ يَ ِ بَةِ اإلْ جْ لى وَ ها عَ لَ ناوَ كِنُني أَنْ أَتَ مْ تي يُ غِذائِيَّةَ الَّ وادَّ الْ مَ تارُ الْ 1  أَخْ

عَ التَّنْويعِ فيها. مَ

عَ  ، مَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ يًّا وَ مِ وْ داءِ يَ غَ بَةِ الْ جْ لى وَ ها عَ لَ ناوَ كِنُني أَنْ أَتَ مْ تي يُ غِذائِيَّةَ الَّ وادَّ الْ مَ تارُ الْ 2  أَخْ

التَّنْويعِ فيها.

عَ  ، مَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ يًّا وَ مِ وْ شاءِ يَ عَ بَةِ الْ جْ لى وَ ها عَ لَ ناوَ كِنُني أَنْ أَتَ مْ تي يُ غِذائِيَّةَ الَّ وادَّ الْ مَ تارُ الْ 3  أَخْ

التَّنْويعِ فيها.

. بَةٍ جْ لِّ وَ في كُ تُها وَ تَرْ تي اخْ غِذائِيَّةِ الَّ وادِّ الْ مَ نَ الْ عٍ مِ لِّ نَوْ يَّةَ كُ مِّ دُ كَ دِّ 4  أُحَ

لُ ذلِكَ  جِّ أُسَ ، وَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ نِيَّةَ وَ مَ ةَ الزَّ دَّ مُ الْ يًّا وَ مِ وْ ها يَ سُ أُمارِ تي سَ ةِ الَّ ياضَ عَ الرِّ دُ نَوْ دِّ 5  أُحَ

. لٍ وَ دْ في جَ

. بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ لٍ وَ وَ دْ بَةٍ في جَ جْ لِّ وَ تُها لِكُ تَرْ تي اخْ يّاتِ الَّ مِّ كَ الْ وادَّ وَ مَ لُ الْ جِّ 6  أُسَ

: تَنْتِجُ 7  أَسْ

؟ يَّةِ مِ يَوْ باتِ الْ جْ وَ ةِ في الْ لَ تَناوَ مُ غِذائِيَّةِ الْ وادِّ الْ مَ يَّةُ التَّنْويعِ في الْ مِّ   ما أَهَ

؟ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ ةِ لِصِ ياضَ يَّةُ الرِّ مِّ   ما أَهَ

يٍّ ياضِ رِ ذائِيٍّ وَ جٍ غِ نامَ ميمُ بَرْ تَصْ َنشاٌط
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تصميم برنامج غذائي وريايض  الزمن 10 دقائق نشاط
اهلدف: تصميم برنامج غذائي وريايض.

تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
املجموعات.  عدد  وحسب  كاٍف،  بوقت  النشاط 

)يمكن كتابة أسامء املواد الغذائية عىل اللوح(.
الطلبة إىل احلذر يف  إرشادات األمن والسالمة: وّجه 

أثناء تنفيذ النشاط.
خطوات العمل: 

كّلف الطلبة بالعمل يف جمموعات لتصميم الربنامج   1
باالتفاق عىل املواد الغذائية  لوجبة اإلفطار.

كّلف الطلبة بالعمل يف جمموعات لتصميم الربنامج   2
باالتفاق عىل املواد الغذائية  لوجبة الغداء.

كّلف الطلبة بالعمل يف جمموعات لتصميم الربنامج   3
باالتفاق عىل املواد الغذائية  لوجبة العشاء.

تابع الطلبة لتحديد كّمية كل نوع من املواد الغذائية   4
التي اختاروها يف كل وجبة.

تابع الطلبة الختيار نوع الرياضة التي سيامرسوهنا   5
يوميًّا واملّدة الزمنية، وملّدة أسبوع. 

كتاب  يف  اجلــدول  استخدام  عىل  الطلبة  شّجع   6
األنشطـــة والتامرين. وتابعــهم لـتسجيل املواد 
التي اختاروها لكل وجبة يف اجلدول  والكّميات 

يف كتاب األنشطة والتامرين وملّدة أسبوع.
أستنتج.  7

العنارص  من  املختلفة  األنواع  عىل  للحصول   -
والقيام  للنمو  اجلسم  إليها  يتاج  التي  الغذائية 

بأنشطته املختلفة.
وتساعد  بالسمنة،  اإلصابة  احتاملية  من  ُتقّلل   -

اجلسم عىل تنظيم أنشطته املختلفة.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

وّضح للطلبة أن قضية التخطيط واإلبداع من مهارات   *
التفكري. وّضح هلم أن عملية تصميم جدول لربنامج 
صحي يشمل الغذاء والرياضة من مهارات التخطيط. نشاط عالجي:

اعرض للطلبة برناجمًا غذائيًّا مقرتًحا. واطلب إليهم تغيي بعض بنوده حسب الرغبة.  
نشاط إثرائي: 

كّلف الطلبة بعمل بحث حول أمهية الربنامج الغذائي والريايض للمحافظة عىل الصحة.  

تنويُع التدريس

أفراد  مع  أعدوه  الذي  والريايض  الغذائي  الربنامج  تطبيق  عىل  الطلبة  شّجع 
ابنهم  جهود  وتعزيز  الربنامج  تنفيذ  يف  للتعاون  األهل  إىل  برسالة  ابعث  أرسهتم. 

والثناء عليه.

نشاط منزلي
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يَّةِ  سِ النَّفْ ةِ  حَّ الصِّ وَ يَّةِ  مِ سْ الْجِ ةِ  حَّ الصِّ يْنَ  بَ ةَ  لَ تَبادَ مُ الْ ةَ  القَ عَ الْ حُ  ضِّ أُوَ  : ةُ ئيسَ الرَّ ةُ  رَ كْ الْفِ   1

 . يَّةِِ الْعاطِفِ وَ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

بْطِ  ضَ ، وَ نْسانِيَّةِ ِ واطِفِ اإلْ عَ عورِ بِالْ لى الشُّ صِ عَ خْ ةَ الشَّ رَ دْ ني قُ   (................): تَعْ
. عَ بيئَتِهِ هِ مَ قِ د تَوافُ مَ ، وَ عاالتِهِ انْفِ

. رينَ خَ عَ اآلْ ةٍ مَ يَّ دِّ القاتٍ وُ يَّةَ بِناءِ عَ مِّ يِّنُ أَهَ 3  أُبَ

؟ تُّرِ التَّوَ عالِ وَ نْفِ ريعِ االْ ميلٍ سَ ها لِزَ مُ دِّ تي أُقَ : ما النَّصائِحُ الَّ كيرُ النّاقِدُ 4  التَّفْ

. عِ تَمَ جْ مُ ةٍ في الْ يَّةٍ شائِعَ عاطِفِ يَّةٍ وَ سِ نَفْ يَّةٍ وَ مِ سْ كِالتٍ جِ شْ لى مُ ةً عَ ثِلَ طي أَمْ 5  أُعْ

نْ  مِ دٌ  دَ عَ أُصيبَ  امٍ  أَيّ ةِ  دَّ عِ دَ  بَعْ وَ نْزا،  نْفلوَ ِ بِاإلْ مُصابٌ  وَ  هُ وَ ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ إِلى  سالِمٌ  بَ  هَ ذَ  6

نْزا،  نْفلوَ ِ دْ أُصيبَ بِاإلْ الئِهِ قَ مَ حُ في أَنَّ بَعْضَ زُ جَ َرْ بَبُ األْ فِّ بِها. ما السَّ الئِهِ في الصَّ مَ زُ
بْ بِها؟ مْ يُصَ رَ لَ خَ مُ اآلْ هَ ضَ بَعْ وَ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

تُها  شْ عِ بَ  تَجارِ نْ  عَ الئِيَ  مَ لِزُ ثُ  دَّ أَتَحَ
ةِ  حَّ الصِّ نَ  مِ لٍّ  لِكُ لِ  تَبادَ مُ الْ التَّأْثيرِ  لَ  وْ حَ

. يَّةِ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ ةِ النَّفْ حَّ الصِّ يَّةِ وَ مِ سْ الْجِ

واءِ  الدَّ ةِ  ناعَ صِ رِ  تَطَوُّ يَّةِ  مِّ أَهَ في  ثُ  أَبْحَ
كِالتِ  شْ مُ الْ ، وَ نْسانِ ِ ةِ اإلْ حَّ ها في صِ أَثَرِ وَ

. واءِ دامِ الدَّ تِخْ نْ سوءِ اسْ ةِ عَ النّاتِجَ

َمَع التِّْكنولوجیااْلُعلوُم َمَع اللَُّغِةاْلُعلوُم
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استخدام جدول التعّلم   
وّظف اجلدول الذي اسُتخدم يف بداية الدرس؛ ملراقبة 
األخي  العمود  ملء  إىل  الطلبة  ووّجه  التعلم،  سي 

)ماذا تعّلمنا؟(.
 

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

ُيصـاب  فعنـدما  تبادليــة؛  عالقــة  الرئيسة.  الفكرة   1
حالته  تتأّثر  جسمية  صحية  بمشكلة  الشخص 
تؤّثر  وكذلك  والتوتر،  بالقلق  ويشعر  بذلك  النفسية 
فيشعر  اجلسمية،  الصحة  يف  النفسية  االنفعاالت 
يتطّور  وقد  واالرهاق،  اجلسمي  بالتعب  الشخص 

ذلك إىل أمراض جسمية. 

املفاهيم واملصطلحات. الصحة النفسية والعاطفية.  2

3  جُتنبنا االنفعاالت وُتعّزز مشاعرنا اإلجيابية، ما يؤدي 
إىل املحافظة عىل صحتنا النفسية والعاطفية.

التفكري الناقد. مثاًل: االبتعاد عن املواقف التي ُتسّبب   4
لدهيم  متفائلي  زمالء  مع  صداقات  بناء  التوتر،  له 

القدرة عىل ضبط انفعاالهتم، ...

جسمية، مثل: أمراض السّكري والضغط، واجللطات   5
الدماغية والقلبية، واألنفلونزا.

نفسية، مثل: االكتئاب، الوسواس القهري،...  

من  النوع  هذا  ضد  مناعة  لدهيم  يصابوا  مل  الذين   6
األنفلونزا، والذين أصيبوا ليس لدهيم هذه املناعة.

التقويم ثالثًا 

وّجه الطلبة إىل أن يتحّدثوا عن جتربة عاشوها مضموهنا التأثي املتبادل لكل من 
املفاهيم  من  بمجموعة  باالستعانة  والعاطفية،  النفسية  والصحة  اجلسمية  الصحة 

العلمية. شّجعهم عىل التدّرب أمام أحد أفراد األرسة.

العلوم         مع             اللغة  

اإلنسان،  وأثره يف صحة  الدواء  تطّور صناعة  أمّهية  البحث يف  إىل  الطلبة  وّجه 
واملشكالت الناجتة عن سوء استخدام الدواء، وتضمي ذلك يف تقرير. 

العلوم        مع         التكنولوجيا  
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متعلمون على الرغم من فقد 
حواسهم

اهلدف
  توظيف املعرفة يف مواقف خمتلفة.

إرشادات وتوجيهات
قبل القراءة اسأل الطلبة:  

إحدى  فاقًدا  ولِد  شخًصا  يوًما  قابلت  هل   -
حواسه؟ إجابة حمتملة: نعم.

وّجه الطلبة إىل قراءة النص من كتاب الطالب، ثم   
اسأل:

عىل  القدرة  فقد  الذي  الشخص  ُنسّمي  ماذا   -
اإلبصار؟ إجابة حمتملة: كفيف.

عىل  القدرة  فقد  الذي  الشخص  ُنسّمي  ماذا   -
السمع؟ إجابة حمتملة: أصم.

األشخاص؟  هؤالء  يتعّلم  كيف  تعرف  هل   -
إجابة حمتملة: يوجد برامج خاصة هبم.

وّجه الطلبة إىل كتابة تقرير عن الطريقة التي يتعّلم   
تعريف  عىل  التقرير  يتوي  أن  عىل  األصم؛  فيها 
هذه  ُتستخدم  وملاذا  التعّلم،  وطريقة  األصم، 

الطريقة يف مثل هذه احلاالت. 

اإلثراء والتوّسع
ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِ

مْ هِ واسِّ دِ حَ قْ نْ فَ مِ مِ غْ لى الرَّ لِّمونَ عَ تَعَ مُ

عُ  مْ كِنُهُ السَّ مْ صُ الَّذي ال يُ خْ ، فَالشَّ مْ هِ واسِّ نْ حَ ثَرَ مِ ةً أَوْ أَكْ دوا حاسَّ خاصٌ فَقَ دُ أَشْ يوجَ
 . فيفَ الْكَ ى  مّ يُسَ ولِهِ  حَ نْ  مِ ياءِ  َشْ األْ ةُ  دَ شاهَ مُ وَ بْصارُ  ِ اإلْ كِنُهُ  مْ يُ ال  الَّذي  وَ  ، مَّ َصَ األْ ى  مّ يُسَ
ةَ  فيفِ حاسَّ دامِ الْكَ تِخْ لى اسْ ساطَةِ نِظامِ (برايل) الَّذي يَقومُ عَ ةَ بِوَ راءَ قِ فيفونَ الْ كَ لَّمُ الْ تَعَ يَ وَ
ةَ  زَ بارِ هِ النُّتوءاتِ الْ سِ ةِ بِلَمْ راءَ قِ لى الْ هُ عَ دُ ؛ ما يُساعِ بْصارِ ِ ةِ اإلْ نْ حاسَّ ا عَ ضً وَ هِ عِ يْ دَ سِ لَ اللَّمْ

. ةِ قَ رَ وَ طْحِ الْ لى سَ عَ

نِظامُ برايل.

. فيفٌ لٌ كَ جُ رَ

ا  ريرً قْ تُبُ تَ أَكْ

مُّ  َصَ األْ لَّمُ  تَعَ يَ تي  الَّ ةِ  الطَّريقَ نِ  عَ
. الئِيَ فيهِ مَ أُناقِشُ زُ تِها، وَ ساطَ بِوَ
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يمكنك اطالع الطلبة عىل أداة التقييم اآلتية::
إسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء.

أداة التقويم: سلم تقدير لفظي.

 املعيار
مؤرشات األداء

متمّيز )5 عالمات(متوسط )3 عالمات( ضعيف )عالمة(
دّقة املحتوى 

العلمي للتقرير
املعلومات غي 

دقيقة. 
املعلومات دقيقة، لكن غي 

مفهومة.
املعلومات دقيقة وموثقة.

التعاون والعمل 
اجلامعي

عمل مجاعي )4 - 5(.عمل ثنائي. عمل فردي.

مل ُتسّلم يف الوقت التسليم
املحّدد.

سّلمت بعض األجزاء يف 
الوقت املحّدد.

سّلمت كل األجزاء يف الوقت 
املحّدد.

مهارات 
التكنولوجية

اختيار املهارة غي 
املناسبة إلبراز 

املعلومات.

اختيار املهارة وعدم 
استغالهلا يف إبراز املعلومات 

بالشكل املطلوب.

اختيار املهارة واستخدامها يف 
حترير املعلومات املستخلصة 

الداعمة ملوضوع البحث. 
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (4)4مراجعة الوحدة 

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

ميعِها. ضائِهِ جَ ةِ أَعْ المَ مُ بِسَ سْ تَّعُ فيها الْجِ تَمَ تي يَ ةُ الَّ   (...................):  الْحالَ

. عُ مْ كِنُهُ السَّ مْ صُ الَّذي ال يُ خْ وَ الشَّ   (...................):  هُ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

. يَّةِ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ الصِّ يَّةِ وَ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ ةِ النَّفْ حَّ يْنَ الصِّ نُ بَ 2  أُقارِ

. عِ تَمَ جْ مُ يَّةِ لَد النّاسِ في الْ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ ةِ النَّفْ حَّ زيزِ الصِّ حُ طَرائِقَ لِتَعْ تَرِ 3  أَقْ

. سِ مْ يَ الْخَ واسِّ لى حَ حافَظَةِ عَ ساتٍ لِلْمُ مارَ حُ مُ تَرِ 4  أَقْ

؟ يَّةِ مِ سْ تِيَ الْجِ حَّ لى صِ يْفَ أُحافِظُ عَ 5  كَ

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةَ كُ ثَ نَتيجَ دُ عُ أَنْ يَحْ قَّ 6  ماذا أَتَوَ

. يَّةُ سِ عاالتُ النَّفْ نْفِ   االْ

ةِ. سامِ الْحادَّ َجْ   اللَّعِـبُ بِاألْ

: ةَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 7  أَخْ

في  لُ  الطِّفْ ها  مُ دِ تَخْ يَسْ تي  الَّ ةُ  الْحاسَّ   
: يَ ، هِ قابِلِ مُ لِ الْ كْ الشَّ

. بْصارُ ِ أ   - اإلْ

. عُ مْ ب- السَّ

. مُّ جـ- الشَّ

. قُ وُّ د  - التَّذَ
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 استخدام جدول التعّلم
كّلف الطلبة بتعبئة اجلدول اآليت:

جسم اإلنسان وصحته

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

احلواس 
اخلمس.

نحافظ عىل 
صحتنا 
بتناول 
الغذاء 

الصحي، 
وممارسة 
التامرين 
الرياضية.

أمهية احلواس 
اخلمس.

ما دور الدماغ 
يف عمل أعضاء 

احلس؟
ما العالقة بي 

الصحة اجلسمية 
والصحة النفسية 

والعاطفية؟
كيف نحافظ عىل 
الصحة اجلسمية 
والصحة النفسية 

والعاطفية؟

تسهم احلواس اخلمس يف 
تعّلمنا.

أعضاء احلس متصلة 
بالدماغ، حيث ترسل له 
إشارات ُيّللها ويفظها 

وُيفرّسها.
توجد عالقة متبادلة بينهام، 
فالشخص املصاب بمشكلة 
صحية تتأّثر حالته النفسية، 

والعكس أيًضا.
جتنّب االنفعاالت، 

والتحّكم باملشاعر، وبناء 
عالقات ودية مع اآلخرين، 

وممارسة الرياضة، 
واالهتامم بالنظافة، وغيها 

من األمور.

عمل مطوية  

يف  الصف  طلبة  ووّزع  جزأين،  من  تتكّون  املقوى  الورق  من  كبية  مطوية  اعمل   
جمموعتي.

أعِط جمموعة الدرس األول بطاقة، واطلب إليهم وضع املعلومات اآلتية عىل البطاقة:   
احلواس اخلمسة، وأمهيتها يف التعّلم، ثم إلصاق البطاقة عىل اجلزء األول من املطوية. 

أعِط جمموعة الدرس الثاين بطاقة، واطلب إليهم كتابة أمثلة لكل من الصحة اجلسمية   
اجلزء  عىل  البطاقة  إلصاق  ثم  توضيحية،  صور  وإضافة  والعاطفية  النفسية  والصحة 

الثاين من املطوية.

إجابات أسئلة مراجعة الوحدة

المفاهيم والمصطلحات..  1
  الصحة اجلسمية.  

   األصم.
اجلسم  بأجزاء  مرتبطة  اجلسمية  الصحة  ُأقارن.   2
مرتبطة  النفسية  الصحة  بأعامهلا،  القيام  وقدرهتا عىل 

باالنفعاالت وردود الفعل والتحكم باملشاعر.
ُتثي  التي  واملواقف  القضايا  عن  االبتعاد  مثل:   3
والتوتر،  االنفعاالت  من  وتزيد  واملشاعر  العواطف 
إشغال النفس بام هو مفيد، االقرتاب من اهلل بالعبادة 

واملداومة عىل أذكار الصباح واملساء.
مثل: النظافة وعدم العبث هبام بأدوات حادة، وعدم   4

استخدام سامعات األذن ملّدة طويلة،...
الغذاء  وتناول  الرياضة،  وممارسة  النظافة  مثل:   5

الصحي،...
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: يَّةِ الْعاطِفِ يَّةِ وَ سِ ةِ النَّفْ حَّ لى الصِّ حافَظَةِ عَ مُ نْ طَرائِقِ الْ دُّ مِ تِيَةِ تُعَ د اآلْ   إِحْ

. ةِ يَّ وِ َدْ لُ األْ ناوُ أ   - تَ

. رينَ خَ عَ اآلْ لِ مَ مُ التَّواصُ دَ ب- عَ

. عاالتِ نْفِ نُّبُ االْ جـ- تَجَ

. رِ خَ أْي اآلْ فْضُ الرَّ د  - رَ

الَّذي  واءَ  الدَّ لَ  ناوَ تَ ما  نْدَ عِ وَ  ، ريضٍ مَ ميلٍ  زَ ةِ  يارَ لِزِ يَ  ديقِ صَ وَ أَنا  بْتُ  هَ ذَ  : النّاقِدُ كيرُ  التَّفْ  8

ا  يانً رُ أَحْ عُ هُ يَشْ َنَّ ؛ ألِ هُ لُ تَناوَ واءِ الَّذي يَ نَ الدَّ طِيَهُ مِ عْ يْهِ أَنْ يُ يَ إِلَ ديقِ ؛ طَلَبَ صَ هُ الطَّبيبُ هُ لَ فَ رَ صَ
ها. سِ يَّةِ نَفْ ضِ رَ مَ راضِ الْ َعْ بِاألْ

؟ لِماذا؟ بِهِ لَ لى طَ يَ عَ ديقِ لْ أُوافِقُ صَ   هَ

؟ جالِ قائِيَ في هذا الْمَ دِ َصْ ها ألِ مُ دِّ تي أُقَ ةُ الَّ   ما النَّصيحَ

83

أتوّقع. االنفعـــاالت النفسيــة: مثل: التوتر والقلق   6
اإلصابة  مثل  احلادة:  باألجسام  اللعب  واالكتئاب، 

باجلروح.
أختار اإلجابة الصحيحة.  7

   )ج( الشم.
   )ج( جتنّب االنفعاالت.

التفكري الناقد.  8
ال: ألنه ربام تتشابه بعض األعراض ولكن املرض   
صحة  عىل  مضاعفات  له  يكون  وربام  خيتلف، 

بعض األشخاص.
الطبيب  استشارة  بعد  إال  األدوية  تناول  عدم    

وبوصفه منه خاصة بالشخص املريض نفسه.
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أُنظّم مناظرة

خطوات العمل: 
وّجه الطلبة وفق رغبتهم إن كانوا من املؤّيدين لتناول   1

الدواء من دون استشارة الطبيب، إىل تشيكل فريق.
وّجه الطلبة وفق رغبتهم إن كانوا من الرافضي لتناول   2

الدواء من دون استشارة الطبيب، إىل تشيكل فريق.
وّجه الطلبة وفق رغبتهم إن كانوا من املحايدين، إىل   3

تشكيل فريق للتحكيم بي املجموعتي السابقتي.
تصميم  عىل  االتفاق  عىل  الفريقي  يف  الطلبة  شّجع   4

أداة للتحكيم حتتوي عىل بعض املعايي.
نّظم جلوس الفرق الثالثة بحيث يمكن إدارة نقاش   5
بي املؤّيدين لتناول الدواء من دون استشارة الطبيب 
والرافضي لذلك، واطلب إىل كل منهام تقديم أدّلته 

لتربير موقفه.
أداء  املالحظات حول  لرصد  التحكيم  تابع جمموعة   6

الفريقي؛ باستخدام األداة اخلاصة بذلك.
شّجع املحّكمي عىل احتساب النقاط التي مجعها كل   7

من الفريقي، وأعلن نتيجة التحكيم.

تقويم األداء

إسرتاتيجية التقويم: املالحظة 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم قائمة الرصد اآلتية:

تقويم األداء

أُنَظُِّم ُمناظََرةً

. ةِ الطَّبيبِ تِشارَ نْ دونِ اسْ واءِ مِ لِ الدَّ يِّدينَ لِتَناوُ ؤَ مُ الئِيَ الْ مَ نْ زُ ةً مِ موعَ جْ تارُ مَ 1  أَخْ

. ةِ الطَّبيبِ تِشارَ نْ دونِ اسْ واءِ مِ لِ الدَّ افِضينَ لِتَناوُ نَ الرّ ر مِ ةً أُخْ موعَ جْ تارُ مَ 2  أَخْ

. تَيْنِ ابِقَ تَيْنِ السّ موعَ جْ مُ يْنَ الْ كيمِ بَ ، لِلتَّحْ ةً حايِدَ ةً ثالِثَةً مُ موعَ جْ تارُ مَ 3  أَخْ

. عاييرِ مَ لى بَعْضِ الْ تَوي عَ كيمِ تَحْ مُ أَداةً لِلتَّحْ مِّ 4  أُصَ

 ، افِضينَ لِذلِكَ الرّ ةِ الطَّبيبِ وَ تِشارَ نْ دونِ اسْ واءِ مِ لِ الدَّ يِّدينَ لِتَناوُ ؤَ مُ يْنَ الْ ا بَ 5  أُديرُ نِقاشً

. هِ قِفِ وْ تِهِ لِتَبْريرِ مَ ديمَ أَدِلَّ قْ ما تَ نْهُ لٍّ مِ أَطْلُبُ إِلى كُ وَ

ةِ  َداةِ الْخاصَّ دامِ األْ تِخْ ؛ بِاسْ يْنِ ريقَ فَ لَ أَداءِ الْ وْ ظاتِ حَ الحَ كيمِ الْمُ ةُ التَّحْ موعَ جْ دُ مَ صُ 6  تَرْ

. بِذلِكَ

. كيمِ ةَ التَّحْ لِنُ نَتيجَ ، وأُعْ يْنِ ريقَ فَ نَ الْ لٌّ مِ ها كُ عَ مَ تي جَ بُ النِّقاطَ الَّ سُ 7  أَحْ

تَْقویُم اْألَداِء

8484

املهّمةالعالمة النعم
لغة  اجلسم

االتصال البرصي ممتاز. 
تعابري الوجه ممتازة.

احلركات واإليامءات ممتازة.
الثقة بالنفس واضحة.

السياق
تفاعل احلضور وانخراطهم واضح.

صلة األسلوب باخلطاب واضح.
املؤثرات اللفظية

االستخدام الفاعل للتكرار.
تأثري الكلامت املستخدمة فاعل.

108



الوحدة 5: املادة
مصفوفة النتاجات

الصفوف الالحقةالصف الرابعالصفوف السابقةاملجال

طبيعة العلم 
والتكنولوجيا  

حمور: منهجية البحث 
العلمي.

حمور: التفاعل بني العلم 
واهلندسة.

العلوم الفيزيائية 
حمور:  املادة؛ تركيبها 

وخصائصها.
حمور: احلساب والتقدير.

عادات العقل
حمور:  التحّكم اليدوي 

واملالحظة.
االتصال  مهارات  حمور: 

وتواصل املعلومات.

يتعاون مع أفراد جمموعته بفاعلية.  
إلجـراء  العلـم  عمليـات  ُيطّبـق   
املشـكالت. وحـــــل  التجـــارب 

يستكشـف خصائص املـواد الصلبة   
والسـائلة والغازية.

يستخدم مهارات عددية أساسية.  
يتعـّرف بعـض املهـارات احلسـابية   

األساسـية.
يستخدم التقدير يف القياس.  

ُيالحظ املعلومات ويتعامل معها.  
يسـتخدم املـواد واألدوات للتعامل   
مـع التكنولوجيـا واألمـور احلياتية.

يستخدم العالقات الرياضية.  
ُينّظــــم املعرفـــة يف جـــداول أو   

رسـومات بيانيـة.

جمموعتـه  أفـراد  مـــع  يتعـاون   
. عليـة بفا

يربط بني األنامط والعالقات.  
يستخدم حساب الكّميات.  

يسـتنتج اخلصائــــص الفيزيائيـة   
للمـواد.

ُيمـــــّيز بـني الــتغّي الكيميائـي   
الفيزيائـي. والتغـّي 

يتعـّرف بعـض املهارات احلسـابية   
األساسية.

يستخدم التقدير يف القياس.  
واألدوات  املـــواد  يستخـــــدم   
للتعامـــــل مـــــع التكنولوجيا 

احلياتيـة. واألمـور 
ُيالحـــــظ املعلومـات ويتعامـل   

. معها
ُيطّبق العالقات الرياضية.  

ُينّظــــم املعرفــــة يف جـداول أو   
بيانيـة.  رسـومات 

يتعاون مـــع أفــــراد جمموعتـــه   
بفاعليـة.

حلـل  اهلندسـية  األشـكال  يوّظـف   
املشـكالت.  بعـض 

يستكشـف اخلـــــواص الفيزيائـة   
للمـواد.

يستكشف حتّوالت املادة.  
يسـتخدم مهـارات عددية أساسـية   

العلوم. تعّلـم  يف 
ُيطّبق مهارات حسابية متنّوعة.  

يستخدم التقدير يف القياس.  
ُيالحـــظ املعلومـــات والبيانـات   

معهـا. ويتعامـل 
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الوحدة 5: املادة 
مصفوفة النتاجات

عناوين األنشطة املرفقةعدد احلصصاملفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس

الدرس 1: 
خصائص 

املادة.

جمال العلوم الفيزيائية
يقيس حجم بعض السوائل واألجسام الصلبة غي املنتظمة   

الشكل؛ باستخدام املخبار املدّرج.  
حيسب حجم املكعب.  

ُيسّمي وحدات قياس احلجم.  
ُيبنّي أثر احلرارة يف تغيي خصائص املادة.  

جمال عادات العقل
املقيسة  املواد  ِقَيم  لتحديد  القياس؛  أدوات  بعض  يستخدم   

رقميًّا.
يستخدم أدوات القياس املناسبة لقياس وحدات معينة.   

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.   
ُيطّبق بعض العالقات الرياضية.  

ُينّظم املعلومات والبيانات يف جداول مصّممة مسبًقا.  

 .Matter  المادة

الخصائص الفيزيائية 
 .Physical Properties

 .Mass الكتلة
.Volume الحجم

نشاط: قياس حجم 2  
جسم غي منتظم.

الدرس 2:
تغّيات 

املادة.

جمال العلوم الفيزيائية  
ُيفّرق بني التغّيات الكيميائية والتغّيات الفيزيائية للمواد.  

ُيبنّي أن التغّيات الكيميائية تغّيات غي عكسية.  
ُيعطي أمثلة عىل تغّيات فيزيائية وأخرى كيميائية.  

ُيري جتارب بسيطة لُيمّيز بني التغّيات الفيزيائية والتغّيات   
الكيميائية.

ُيبنّي أن بعض التغّيات مفيدة وبعضها اآلخر ضار.  
جمال عادات العقل

يف  والرياضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  دور  ُيبنّي   
احلياة العملية.

يدّون املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.   
حُيسن تفسي بعض املفاهيم العلمية والتكنولوجية واهلندسية   

والرياضية.

- التغّير الفيزيائي 
 .physical change

- التغّير العكسي
.Reversible 

 change

- التغّير الكيميائي
.Chemical change

- التغيّر الالعكسي

.Irreversible change 

كيف تتغّي الشمعة؟ 1  
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ةُ اْلمـادَّ

5اْلَوْحَدُة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

حاالتِها. ها وَ صائِصِ وادُّ في خَ تَلِفُ الْمَ تَخْ

85

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

نظرة عامة إىل الوحدة 
وّجه الطلبة إىل تأّمل الصورة يف بداية الوحدة الستثارة 

تفكيهم، وتوّقع ما ستعرضه من دروس.

تقويم املعرفة السابقة:
الطلبة  مع  بالتعاون  أنشئ  الوحدة،  حمتوى  عرض  قبل   
جدول التعّلم بعنوان )املادة( عىل لوحة كرتونية، ثم اسأل: 
- ما األدوات التي يستخدمها النجار لصناعة كريس 
خشب،  من  قطعة  حمتملة:  إجابة  اخلشب؟  من 

مسطرة قياس، مسامي، مفك.  
خشبي  لونه  حمتملة:  إجابة  اخلشب؟  صفات  ما   -

)بيج(، شكله مستطيل.
- ما صفات املسامر؟ إجابة حمتملة: معدين، صغي احلجم. 

دّون صفات اخلشب وصفات املسامر عىل اللوح.
- كيف يمكن حتديد صفاهتام؟ إجابة حمتملة: عن طريق 
حاسة البرص يمكن حتديد شكلهام ولوهنام وحجمهام، 

وعن طريق حاسة اللمس يمكن حتديد ملمسهام.
- كيف يمكن حتديد صفاهتام بدقة؟ إجابة حمتملة: باستخدام 

أدوات القياس؛ يمكن حتديد كتلة كل منهام بدّقة. 
سّجل إجابات الطبة يف عمود )ماذا نعرف؟(.  

الوحدة

المادة

5

الفكرة العامة

تختلف المواد في خصائصها وحاالتها

المـــــادة

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا تعرف؟

يمكن وصف 
املادة بالعديد من 

اخلصائص املختلفة.

ُتسخدم املسطرة 
لقياس الطول.

لكل جسم  كتلة 
وحجم.

ما اخلاصية؟

ما األدوات األخرى 
املستخدمة يف قياس 

املادة؟

كيف يمكن قياس كتلة 
اجلسم وحجمه؟
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ةِ. صائِصُ الْمادَّ الدَّْرُس (1): خَ

ةِ. يُّراتُ الْمادَّ غَ الدَّْرُس (2): تَ

روِس قاِئَمُة الد�

ُ أَتََھیَّأ

َكْیَف یُْمِكنُني أَْن أَِصَف اْلَموادَّ؟
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 Inference االستنتاج
بمهارة  اخلاص  التنظيمي  باملخطط  الطلبة  زّود  الوحدة،  تدريس  من  االنتهاء  بعد 

القراءة؛ لكتابة أمثلة من حمتوى الوحدة كام يف املثال اآليت:  

مهارة القراءة 

أتهّيأ

وسيلة مرئية استهاللية.
بعض  من  خمتلفة  ألجسام  ملّونة  صوًرا  قص   
صورة  اختيار  إىل  طالب  كل  ووّجه  املجالت، 

وتفّحصها جيًدا، ثم اسأل: 
يف  املوجودة  األجسام  من  جساًم  اخرتت  إذا   -
إجابة  تصفها؟  فكيف  معك،  التي  الصورة 

حمتملة: سأصف الشكل واللون.
ما احلاّسة )احلواس( التي استخدمتها لتحديد   -

وصفك؟ إجابة حمتملة: البرص.
التفكي  يمكنك  فهل  خيالك،  استخدمت  إذا   -
إجابة  الصورة؟   لوصف  أخرى  حاّسة  يف 
كان  إذا  وأشعر  اجلسم  ملس  أختيل  قد  حمتملة: 

ناعاًم أم خشنًا.
األسئلة  عن  لإلجابة  كافًيا  وقًتا  الطلبة  امنح   
املطروحة عىل شكل جمموعات. ومن ثم، استمع 

إلجاباهتم وناقشهم فيها.

الوحدة عىل  عناوين دروس  الطلبة  أمام  اعرض   
حمتويات  عن  يعرفونه  ما  يف  وناقشهم  اللوح، 
غي  مفاهيم  أي  لتحديد  دروس؛  من  الوحدة 

صحيحة ومعاجلتها يف أثناء سي الوحدة.
من  املزيد  سيتعّلمون  أهنم  للطلبة  وّضح   
دراسة  أثناء  يف  ومعانيها  واملصطلحات  املفاهيم 
هذه  وسيستخدمون  العلمية،  املوضوعات 
األسئلة  عن  اإلجابة  يف  واملصطلحات  املفاهيم 

التي سرتد يف الوحدة.
شّجع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   
مرسد املفاهيم واملصطلحات الوارد يف هناية كتاب 

الطالب؛ لتعّرف معانيها. 

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

أدلة من النص

تغرّي كيميائي

 حرق عود
الثقاب

االستنتاجات

طحن السكر

تغرّي فيزيائي

 حتدث تغرّيات
 فيزيائية أو

كيميائية للامدة
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: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

 ، يَّ دَ يَ  د بِإحْ ةَ  غيرَ الصَّ ةَ  رَ كُ الْ كُ  سِ أُمْ  : بُ رِّ أُجَ  1

ما  هُ أَيُّ  .ر ُخْ األْ يَدِ  بِالْ ةَ  بيرَ كَ الْ ةَ  رَ كُ الْ كُ  سِ أُمْ وَ
؟ لُ قَ أَثْ

يجادِ  إلِ ترونِيَّ  لِكْ ِ اإلْ الْميزانَ  مُ  دِ تَخْ أَسْ  : ظُ أُالحِ  3

. ظاتِيَ لُ مُالحَ جِّ أُسَ ، وَ يْنِ تَ رَ كُ ةِ الْ تْلَ كُ

نَ  بَرَ مِ يَّةٍ أَكْ مِّ لى كَ تَوي عَ يْنِ تَحْ تَ رَ كُ : أَيُّ الْ ظُ 3  أُالحِ

ةِ؟ الْمادَّ

؟ يْنِ تَ رَ كُ تا الْ تْلَ تَلِفُ كُ : لِماذا تَخْ تَنْتِجُ 4  أَسْ

مُ  سُ أَرْ ، وَ يْضاءَ ةٍ بَ قَ رَ لى وَ ةٍ عَ رَ لَّ كُ عُ كُ : أَضَ بُ رِّ 5  أُجَ

. ةُ رَ كُ تْهُ الْ لَ غَ كانِ الَّذي شَ مَ لَ الْ وْ ةً حَ دائِرَ

لى  عَ بَرَ  أَكْ ا  كانً مَ لُ  غَ تَشْ يْنِ  تَ رَ كُ الْ أَيُّ   : ظُ أُالحِ  6

؟ ةِ قَ رَ وَ الْ

لٌّ  كُ لُ  غَ تَشْ لْ  هَ  . يْنِ تَ رَ كُ الْ كانَ  مَ لُ  أُبَدِّ  : بُ رِّ أُجَ  7

. تِيَ رُ إِجابَ ؟ أُفَسِّ هُ سَ ر نَفْ ُخْ كانَ األْ ما مَ نْهُ مِ

. ةٍ بَ رِ ةٍ أَوْ تَجْ ةً لِحادِثَ عَ قَّ تَوَ تائِجَ مُ عُ نَ : أَضَ عُ قُّ التَّوَ

ما اْلُكْتلَةُ؟ َوما اْلَحْجُم؟

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

. ترونِيٌّ   ميزانٌ إِلِكْ

ما  داهُ عْجونِ إِحْ مَ نَ الْ تانِ مِ رَ   كُ
. ةٌ غيرَ ر صَ ُخْ األْ ةٌ وَ بيرَ كَ

. يْضاءُ راقٌ بَ   أَوْ

. ةٌ نَ لَوَّ   أَقْالمٌ مُ
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اهلدف: يستنتج ما الكتلة وما قياسها وما احلجم.
تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
النشاط بوقت كاٍف، وتأّكد من عمل امليزان ووجود 
عدد كاٍف لكل املجموعات. ميزان إلكرتوين، كرتان 
من العجون إحدامها كبية واألخرى صغية، أوراق 

بيضاء، أقالم ملونة.
إرشادات األمن والسالمة: نّبه الطلبة إىل غسل أيدهيم 

بعد االنتهاء من النشاط.
خطوات العمل: 

ُأجّرب. وّزع الطلبة يف جمموعات صغية، واطلب   1
إليه  واطلب  النشاط،  لتنفيذ  طالب  اختيار  إليهم 

تقدير كتل الكرتني. 
ُأالحظ. اطلب إىل الطلبة تفّحص امليزان والتأّكد   2

من قراءته وضبطه قبل البدء يف النشاط.
عىل  الكبية  الكرة  وضع  الطلبة  إىل  اطلب  ُأالحظ.   3
امليزان، ثم وضع الكرة الصغية وتسجيل مالحظاهتم. 
عىل  حصلوا  هل  استنتاج  إىل  الطلبة  وّجه  أستنتج.   4
نتائج تتوافق مع توّقعاهتم حول اإلجابة عن السؤال. 
إجابة حمتملة: ألن الكرة الكبية حتتوي عىل مادة أكرب 

من الكرة الصغية؛ لذا، ختتلف كتلة كل منهام.
ُأجّرب. اطلب إىل الطلبة وضع كل كرة عىل ورقة   5
شغلته  الذي  املكان  حول  دائرة  رسم  ثم  بيضاء، 

كل منهام.
الدائرة  مساحة  مالحظة  إىل  الطلبة  وّجه  ُأالحظ.   6

املرسومة حول كل كرة . 
ُأجّرب. اطلب إىل الطلبة وضع الكرة الكبية عىل الدائرة   7
املرسومة حول الكرة الصغية، ووّجههم إىل استنتاج أن 
الكرة الكبية تشغل حيًزا أكرب من الكرة الصغية. إجابة 
حمتملة: ال، لكل منهام مكان خاص هبا ألن الكرة الكبية 

تشغل مكاًنا أوسع من الكرة الصغية.

مهارة العلم
عىل  العلامء  تساعد  العلمية  املهارات  أن  للطلبة  وّضح 
يف  مفيدة  املهارات  وهذه  واستخدامها،  املعلومات  تنظيم 
دراسة موضوعات متنّوعة. وّجه الطلبة إىل استخدام كتاب 
األنشطة والتامرين وتنفيذ مهارة العلم؛ التوّقع، التي يتبعها 
عىل  وللحصول  الوحدة.  مواضيع  ختدم  متنّوعة  متارين 

اإلجابات انظر إىل امللحق يف هذا الدليل. 

الزمن  30 دقيقة     

تقومي نشاط أستكشف

اسم الطالب
املهّمت

321

اسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآلتي:

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  
)2( يستخدم امليزان اإللكرتوين 

استخداًما دقيًقا.
)3( ُيسّجل مالحظاته تسجياًل صحيًحا.

 
3 عالمات: حُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.

 عالمتان: حُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.
عالمة واحدة: حُيّقق مهّمة واحدة.
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1 ْرُس ِةالدَّ َخصاِئُص اْلمادَّ

: قَّقُ أَتَحَ

ها. صائِصِ وادُّ في خَ مَ تَلِفُ الْ تَخْ

 تقويم المعرفة السابقة:
والعنوان  الدرس  صورة  إىل  النظر  إىل  الطلبة  وّجه   

وقراءة الدرس، ثم اسأل: 
اللون،  حمتملة:  إجابة  املادة؟  صفات  بعض  اذكر   -

الشكل، احلجم.
- ما الصفات األخرى للامدة؟ إجابة حمتملة: الكتلة، 

الوزن، الطول. 
البدء باملناقشة بعرض مكعبني من احلديد أحدمها كبي   

واآلخر صغي، ثم وّجه السؤاليني اآلتيني: 
- ما اسم املادة التي أمامكم؟ إجابة حمتملة: حديد.

- أي املكعبني حيتوي عىل كمية أكرب من هذه املادة؟ 
إجابة حمتملة: املكعب الكبي.

يف  املادة  كمية  أن  إىل  للتوّصل  الطلبة  إجابات  ناقش   
األول  املكعب  كتلة  فنقول:  )كتلة(،  ُتسّمى  اليشء 

أكرب من كتلة املكعب الثاين.

مناقشة الفكرة الرئيسة:   
اطلب إىل الطلبة النظر إىل الصور الواردة يف بداية الدرس 

من كتاب الطالب. ثم اسأل: 
مادة؟  من  مصنوع  مقعدك  أن  معرفة  يمكنك  كيف    
إىل  باإلضافة  وحجم  كتلة  للمقعد  حمتملة:  إجابة 

خصائص أخرى كاللون والصالبة والشكل.
ما بعض خواص األجسام املعروضة؟ اجابة املحتملة:   

األلوان، األشكال، الكتلة، احلجم. 
كيف يمكنك معرفة أن كلًّ من الكتب والسكر مواد؟   

إجابة حمتملة: ألن كالمها يشغل حيًزا.
ما بعض خواص العصي؟ إجابة حمتملة: سائل، لونه   

برتقايل، طعمه حلو.
ماذا ُنسّمي خصائص املادة مجيعها التي يمكن قياسها؟   

إجابة حمتملة: اخلصائص الفيزيائية.

اللون،  الكتلة،  اخلارجي،  املظهر  الشكل،  أحتّقق:   
احلجم.

خصائص المادةالدرس 1

تقديم الدرس أوًل 

التدريس  ثانيًا 

أخطاء شائعة   
يعتقد بعض الطلبة أن اهلواء ليس مادة وال يشغل حّيًزا وليس له حجم )يمكن معاجلة 
ذلك بتوجيه السؤال: ماذا يوجد داخل كرة القدم؟ هواء. هل يشغل حّيًزا؟ نعم. هل للهواء 
حجم؟ نعم. ماذا حيدث عند النفخ يف بالون مملوء متاًما باهلواء؟ ملاذا؟ ينفجر البالون؛ ألن 

حجم البالون ال يتسع ملزيد من اهلواء. 

توضيح مفاهيم الدرس  
.Physical Properties الخصائص الفيزيائية ،Matter المادة

ذّكر الطلبة بأمهية املادة وبأهنا كل ما يشغل حّيًزا من الفراغ وله كتلة، واطلب إىل الطلبة   
ذكر أمثلة.

أِش إىل أن اخلاصية تعني )شيًئا ممتلًكا(. اطلب إىل الطلبة ذكر أشياء يعدوهنا ممتلكاهتم،   
مثل قرص مضغوط أو قميص أو دراجة، واطلب من متطوعني وصف خواص بعض 

هذه األشياء، وذّكرهم بأن اخلواص التي يمكن قياسها هي خصائص فيزيائية.
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. ترونِيٌّ ميزانٌ إِلِكْ

. تَيْنِ فَّ ميزانٌ ذو كَ

. لِيٌّ نْزِ ميزانٌ مَ

ةُ تْلَ الْكُ

ةَ  تْلَ كُ الْ ؛  مُ سْ الْجِ ويها  يَحْ تي  الَّ ةِ  الْمادَّ دارُ  قْ مِ ى  مّ يُسَ
ةِ،  دَ حْ وَ الْ ةِ  بِدايَ في   ( فُ شِ كْ تَ (أَسْ نَشاطِ  في   .(Mass)
ةِ  تْلَ كُ نْ  مِ بَرُ  أَكْ ةٌ  تْلَ كُ ها  لَ ةٌ  مادَّ ةَ  الْكبيرَ ةَ  رَ كُ الْ أَنَّ  ظْتُ  الحَ
بَرَ  أَكْ ةٍ  لى مادَّ تَوي عَ يَحْ الَّذي  مُ  سْ الْجِ فَ ةِ؛  غيرَ الصَّ ةِ  رَ كُ الْ

. لَ قَ َثْ وَ األْ يَكونُ هُ ، وَ بَرَ تُهُ أَكْ تْلَ تَكونُ كُ

أَوِ   (kg) الْكيلوغرامِ  ةِ  دَ حْ بِوَ مِ  سْ الْجِ ةَ  تْلَ كُ أَقيسُ 
وازينِ  مَ الْ نَ  مِ ةً  تَلِفَ خْ مُ ا  أَنْواعً مُ  دِ تَخْ أَسْ وَ  ،(g) الْغرامِ 
الْميزانِ  وَ  ، تَيْنِ فَّ كَ الْ ذي  الْميزانِ   : ثْلَ مِ  ، ةِ تْلَ كُ الْ ياسِ  لِقِ

. لِيِّ نْزِ مَ الْميزانِ الْ )، وَ يِّ قْمِ ترونِيِّ (الرَّ لِكْ ِ اإلْ

ةٌ  ضوعَ وْ مَ  (5kg) تُها تْلَ كُ رِ  كَّ السُّ نَ  مِ يَّةٌ  مِّ كَ  : قَّقُ أَتَحَ  
مْ  ، فَكَ عاءٍ بالستيكِيٍّ لَتْ إِلى وِ نُقِ قِيٍّ  رَ في كيسٍ وَ

عاءِ؟ وِ رِ في الْ كَّ ةُ السُّ تْلَ تَكونُ كُ
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المناقشة 
ناقش الطلبة يف املقصود بالكتلة، وذّكرهم بنشاط ما   
الكتلة وما احلجم يف بداية الوحدة، وبنّي هلم أن لكل 
املوجودة يف اجلسم وهي  املادة  مُتّثل كّمية  جسم كتلة 
صفة له، إذ توجد أجسام كتلها صغية توصف بأهنا 
ثم  ثقيلة،  بأهنا  توصف  كبية  كتلها  وأجسام  خفيفة 

اسأل:
اذكر أمثلة عىل أجسام خمتلفة الكتلة؟ إجابة حمتملة:   -

قنينة مملوءة باملاء، قنينة فارغة.
يف  املوجودة  املادة  كمية  حمتملة:  إجابة  الكتلة؟  ما   -

اجلسم، وهي صفة للجسم.
بحاسة  وصفها  يمكن  التي  اجلسم  صفات  ما   -

النظر؟ إجابة حمتملة: اللون، الشكل.
صفات  لقياس  حــواّسك  استخدام  يمكــن  هل   -
اجلسم مجيعها بّدقة؟ ملاذا؟ إجابة حمتملة: ال يمكن 

ا. ألن القياس يصبح تقديريًّ
عند ذهابك اىل السوق، هل يبيع بائع الفواكه لك   -
برتقالة واحدة أو برتقالتني من غي قياسها؟ إجابة 

حمتملة :كال.
حمتملة:  إجابة  الربتقال؟  الفواكه  بائع  يبيع  كيف   -

باستخدام امليزان.
من  يتكّون  امليزان  حمتملة:  إجابة  امليزان؟  ِصف   -
ويف  أفقي  بوضع  حديد  ساق  عىل  مثّبتتني  كّفتني 

وسطه مؤّش.
كيف ُتقاس كتلة كّمية من الربتقال؟ إجابة حمتملة:   -

باستخدام امليزان ذي الكّفتني، أو امليزان الرقمي.
إجابة  الربتقال؟  من  كّمية  كتلة  قياس  وحدة  ما   -

حمتملة: الكيلوغرام. 
وّضح للطلبة أنه لتحديد كتلة جسم؛ يب تعيني رقم   
بوحدة  ُتقاس  صغية  كتل  توجد  إذ  قياس؛  ووحدة 
وّجه  الكيلوغرام،  بوحدة  ُتقاس  كبية  الغرام، وكتل 
قياس  وحدتا  مها  والكيلوغرام  الغرام  أن  إىل  الطلبة 

كتلة اجلسم، ثم اسأل: 
صغي  جسم  كتلة  تصف  بيئتك  من  أمثلة  هاِت   -
وكتلة جسم كبي؟ إجابة حمتملة: كتلة سّلة التفاح 
تساوي  تفاحة  وكتلة  كيلوغرامات،   3 تساوي 

صغية 5 غرامات.

توضيح مفاهيم الدرس  
.Mass الكتلة

تشي الكتلة إىل جمموعة كبية من الناس. ناقش الطلبة يف أن كتلة جمموعة من الناس أكرب 
من كتلة شخص واحد، واربط هذا بمقدار الكتلة املوجودة، ثم اطلب إىل كل طالب 
كتابة فقرة يصف فيها كتلة جسمه ويقارهنا بكتلة جسم زميله، ووّضح للطلبة أن الكتلة 
ُتعّد من الكّميات الفيزيائية الثابتة؛ أي أن مقدارها ثابت ال يتغّي بتغي املكان والزمان.

 
أخطاء شائعة    
من املفاهيم الشائعة غي صحيحة تسمية الكتلة وزًنا وصعوبة التفريق بينهام، وللتفريق 
مادة ووحدة  ما حيويه اجلسم من  امليزان هو كتلة، وهي مقدار  تقيسه يف  ما  إن  نقول  بينهام 
ثابتة ال تتغّي بتغّي الزمان واملكان. أما الوزن هو قوة جذب األرض،  قياسها الغرام وأهنا 

ويقاس بامليزان النابيض ووحدة قياسه النيوتن. 

.)5Kg( أحتّقق:  إجابة حمتملة: تبقى ثابتة 
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. هُ مَ جْ بُ حَ سُ هِ (3cm) أَحْ لْعِ لِ طولُ ضِ كْ بُ الشَّ عَّ كَ نْدوقٌ مُ صُ
L = 3cm  : طَياتُ عْ مُ الْ

V(cm3)  : طْلوبُ مَ الْ
V = L × L × L  : لِّ ةُ الْحَ طَريقَ
V = 3 × 3 × 3   : لِّ ةُ الْحَ طَريقَ
V = 27 cm3

مُ جْ الْحَ

ا  يِّزً لُ حَ غَ مٌ يَشْ سْ يَّ جِ الِدَ عَ وَ بُ فيها مَ كَ تي أَرْ ةُ الَّ يّارَ السَّ
لُ  غَ لكِنْ يَشْ ا وَ مٌ أَيْضً سْ ها جِ مُ دِ تَخْ تي أَسْ بْراةُ الَّ مِ الْ ا، وَ بيرً كَ
نَ  مِ مُ  سْ الْجِ هُ  لُ غَ يَشْ ما  دارِ  قْ مِ لى  عَ طْلَقُ  يُ ا.  غيرً صَ ا  يِّزً حَ
 د إِحْ مُ  جْ الْحَ ثِّلُ  مَ يُ وَ  ،(Volume) مِ  جْ الْحَ مُ  اسْ يَّزِ  الْحَ

 . هُ قِياسُ تُهُ وَ ظَ كِنُني مُالحَ مْ يُ ةِ، وَ صائِصِ الْمادَّ خَ
يلِتْرِ (ml) أَوِ  لّ مِ ةِ الْ دَ حْ ةِ بِوَ ائِلَ وادِّ السّ مَ جومَ الْ أَقيسُ حُ
بارُ  خْ مِ نْها: الْ ، مِ ةَ أَدَواتٍ دَّ مُ في ذلِكَ عِ دِ تَخْ أَسْ تْرِ (l)، وَ اللِّ

. ةُ جَ رَّ دَ مُ أْسُ الْ كَ جُ أَوِ الْ رَّ دَ مُ الْ
تْرِ  نْتيمِ السَّ ةِ  دَ حْ بِوَ بَةِ  لْ الصُّ وادِّ  مَ الْ جومَ  حُ أَقيسُ  يْنَما  بَ
تَلِفُ  ، تَخْ لكِنْ بِ (m3). وَ عَّ كَ مُ تْرِ الْ مِ بِ (cm3) أَوِ الْ عَّ كَ مُ الْ
ياسِ  قِ أَدَواتِ الْ ها وَ جومِ بَةُ في طَرائِقِ قِياسِ حُ لْ وادُّ الصُّ مَ الْ
بَةُ  لْ الصُّ ةُ  ادَّ مَ الْ كانَتِ  إِذا  فَ ها،  قِياسِ في  مُ  دَ تَخْ تُسْ تي  الَّ
إِنَّ  فَ ؛  ثَالً مَ العِ  َضْ األْ يَ  تَوازِ مُ يْئَةِ  هَ لى  عَ لِ  كْ الشَّ ةَ  نْتَظِمَ مُ
مُ  دِ تَخْ أَسْ . وَ تِفاعِ رْ ضِ × االْ رْ عَ ها يُساوي الطّولَ × الْ مَ جْ حَ
الَّذي  مِ  سْ الْجِ أَبْعادِ  لِقياسِ  يَّ  تْرِ مِ الْ ريطَ  الشَّ وَ ةَ  طَرَ سْ مِ الْ

. هِ مِ جْ سابَ حَ نُريدُ حِ

. ةُ قِياسٍ طَرَ سْ مِ

. يٌّ تْرِ ريطُ مِ شَ

. ةٌ جَ رَّ دَ أْسٌ مُ .كَ جٌ رَّ دَ بارٌ مُ خْ مِ

ِمثاُل
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 المناقشة
الذي  احلّيز  مقدار  يصف  احلجم  أن  للطلبة  وّضح   
يتوّزع  التي  باملساحة  احلجم  وخيربنا  جسم،  يشغله 
عليها اجلسم، فالسيارة الكبية تشغل حّيًزا  أكرب من  

احلّيز الذي تشغله الدّراجة. ثم اسأل: 
أي من الكرتني له حجم أكرب: كرة بولينغ أم كرة   -

الشاطئ؟ إجابة حمتملة: كرة الشاطئ. 
إجابة  السائلة؟  املواد  حجوم  قياس  أدوات  ما   -

حمتملة: خمبار مدّرج، كأس مدّرجة.   
ُتسّمى  حجم  وحدة  حمتملة:  إجابة  cm3؟  ما   -

السنتيمرت املكعب. 
cm3 هو مكعب كل حد من  وّضح للطلبة أن واحد   
يف  منها  آالف   6 وضع  يمكن   cm3  1 طوله  حدوده 

صندوق له األبعاد املذكورة سابًقا.
اذكر أمثلة الستخدامات أدوات القياس حلجوم املواد   
إجابة حمتملة: ُتسخدم غالًبا إلضافة اللبن  يف املنزل؟ 

أو املاء أو الطحني لوصفة ما.  
الصلبة  املادة   )V( حجم  حساب  كيفية  لتوضيح   

املنتظمة الشكل:
ارسم عىل اللوح شكاًل عىل هيئة متوازي األضالع.  -

الطول  املتناظرة:  األبعاد  ِقس  املسطرة   باستخدام   -
.3cm 4، واالرتفاعcm 6، والعرضcm

صلب  جسم  حجم  إياد  يمكنهم  أنه  للطلبة  بني   -
رضب  طريق  عن  مستطيالت؛  متوازي  هيئة  عىل 
بالعالقة  عنه  وُيعرّب  باالرتفاع،  بالعرض  الطول 

الرياضية اآلتية:
V = H × W × L      

اكتب عىل اللوح:   72 = 3 × 4 × 6. احلجم =    -
 7 يب أن يفهم الطلبة أنه عند قياس األضالع 
املكعب  بالسنتيمرت  اإلجابة  تكون  بالسنتيمرت؛ 

 .cm3

غّي األبعاد يف املثال أعاله واطلب إىل الطلبة حساب   -
من  كتاب  اختيار  إليهم  اطلب  ثم  اجلديد،  احلجم 
الصف.  كتب  رفوف  أو  حقائبهم  أو  مقاعدهم 
الكتب  من  أفضل  الورقي  الغالف  ذات  )الكتب 
بحجم  يكون  الغالف  ألن  الصلب  الغالف  ذات 
طول  قياس  إليهم  اطلب  ثم  نفسه(،  الصفحات 

الكتاب وعرضه وارتفاعه، ثم حساب حجمه.

جمموعات  يف  الطلبة  وّزع 
ثنائية، ثم وّزع عليهم ورقة 1 
املوجودة يف امللحق، ووّجههم 
إىل احلل فرادى وامنحهم وقًتا 
كافًيا ثم مناقشة احلل مًعا. ثم 
إجاباهتا  جمموعة  كل  تعرض 
املجموعات  مع  وتناقشها 

األخرى.

)1(ورقة عمل

توضيح مفاهيم الدرس  
.Volume الحجم

أخرب الطلبة أن احلجم احلّيز الذي يشغله اجلسم.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

*   أكد عىل أمّهية قضية التفكي، ووّجه الطلبة إىل 
الـتأّمل والتساؤل والشك وفحص االفرتاضات، 

حول احلجم والكتلة والتفريق بينهام. 

أخطاء شائعة   
املادة  أن  الصحيحة،  غي  الشائعة  املفاهيم  من 
الكتلة  دائاًم.  أكرب  كتلة  ذات احلجم األكرب يكون هلا 
كبًيا  اختالًفا  املواد  وختتلف  املادة  خصائص  إحدى 
استخدم  املادة.  من  معني  حجم  حسب  كتلتها  يف 
إسرتاتيجية التفكي الناقد؛ وّضح للطلبة أن البعض 
يعتقد أن الكتلة مرتبطة باحلجم، واطلب إليهم إبداء 

آرائهم حول ذلك مع التربير املنطقي.
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بارٍ  خْ تاحٌ في مِ فْ عَ مِ ضِ : وُ قَّقُ  أَتَحَ
  420ml لى  عَ تَوي  يَحْ جٍ  رَّ دَ مُ

.803ml جِ إِلى رَّ دَ مُ بارِ الْ خْ مِ عَ الْماءُ في الْ فَ تَ تاحِ إِذا ارْ فْ مِ مَ الْ جْ دُ حَ . أَجِ نَ الْماءِ مِ

نَ  ةً مِ دَ دَّ حَ يَّةً مُ مِّ عُ كَ ، إذْ أَضَ ها في الْماءِ رِ مْ ها بِغَ جومَ أَقيسُ حُ ةِ فَ نْتَظِمَ مُ يْرُ الْ بَةُ غَ لْ وادُّ الصُّ مَ ا الْ أَمّ
لُ  جِّ أُسَ ، وَ هِ مِ جْ مِ الَّذي أُريدُ قِياسَ حَ سْ بَ الْجِ سْ ةٍ حَ جَ رَّ دَ أْسٍ مُ جٍ أَوْ في كَ رَّ دَ بارٍ مُ خْ الْماءِ في مِ
 تَو سْ تِفاعَ مُ ظُ ارْ أُالحِ سَ ا وَ هِ في الْماءِ تَمامً مِ جْ رادَ قِياسُ حَ مُ مَ الْ سْ رُ الْجِ مُ مَ الْماءِ ، ثُمَّ أَغْ جْ حَ
مِ  جْ سابِ حَ لِحِ ا. وَ عً مورِ مَ غْ مَ مِ الْ سْ الْجِ مَ الْماءِ وَ جْ ثِّلُ حَ مَ ، الَّذي يُ تَو الْماءِ سْ أَقيسُ مُ ، وَ الْماءِ

. رِ مْ غَ دَ الْ عْ ا بَ عً الْماءِ مَ مِ وَ سْ مِ الْجِ جْ نِ حَ مِ فيهِ مْ سْ رِ الْجِ مْ بْلَ غَ مَ الْماءِ قَ جْ حُ حَ مِ أَطْرَ سْ الْجِ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
. يَّةٌ جاجِ ةٌ زُ رَ ، كُ مارٌ سْ ، مِ تُهُ 500ml، ماءٌ عَ جٌ سَ رَّ دَ بارٌ مُ خْ   مِ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
لُ  جِّ أُسَ ، وَ بارِ خْ مِ نَ الْماءِ في الْ يَّةَ 100ml مِ مِّ عُ كَ 1  أَضَ

. بارِ خْ مِ طْحِ الْماءِ في الْ تَو سَ سْ ةَ مُ قِراءَ
؟  ظُ . ماذا أُالحِ بارِ خْ مِ مارَ في الْ سْ مِ رُ الْ مُ : أَغْ بُ رِّ 2  أُجَ

. بارِ خْ مِ طْحِ الْماءِ في الْ تَو سَ سْ ةَ مُ لُ قِراءَ جِّ أُسَ
. يَّةِ جاجِ ةِ الزُّ رَ كُ رِ الْ مْ ةَ (2) بِغَ طْوَ رُ الْخُ رِّ : أُكَ ظُ 3  أُالحِ

؟ ثَرَ طْحِ الْماءِ  أَكْ تَو سَ سْ فَعَ مُ مُ الَّذي رَ سْ : ما الْجِ نُ 4  أُقارِ

نْدَ  عِ  ، الْماءِ طْحِ  سَ  تَو سْ مُ تِفاعِ  ارْ في  قَ  رْ فَ الْ بُ  سُ أَحْ  5

. بارِ خْ مِ يَّةِ في الْ جاجِ ةِ الزُّ رَ كُ الْ سمارِ وَ نَ الْمِ لٍّ مِ عِ كُ ضْ وَ
طْحِ  تَو سَ سْ تِفاعِ مُ قُ في ارْ رْ فَ لُّ الْ دُ المَ يَ : عَ تَنْتِجُ 6  أَسْ

؟ بارِ خْ مِ الْماءِ في الْ
ةِ  رَ كُ الْ وَ سمارِ  الْمِ نَ  مِ لٍّ  كُ مِ  جْ دارُ حَ قْ مِ ما   : تَنْتِجُ أَسْ  7

. تِيَ رُ إِجابَ ؟ أُفَسِّ يَّةِ جاجِ الزُّ

مٍ تَظِ نْ يْرِ مُ مٍ غَ سْ مِ جِ جْ قِياسُ حَ َنشاٌط
. رِ جَ مَ الْحَ جْ بُ حَ سُ أَحْ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

 125 – 100 = 25ml :إجابة حمتملة

 803 – 420 = 383ml :أحتّقق: إجابة حمتملة 

قياس حجم جسم غي منتظم    الزمن 30 دقيقة نشاط
اهلدف: قياس حجوم أجسام غي منتظمة.

املواد واألدوات: وّفر األدوات قبل بدء النشاط بوقت 
كرة  مسامر،  ماء،   ،500ml سعته  مدّرج  خمبار  كاٍف. 

زجاجية. 
احلذر عند  إىل  الطلبة  نّبه  والسالمة:  األمن  إرشادات 

استخدام املسامر.
خطوات العمل:

اطلب إىل الطلبة الرجوع إىل كتاب األنشطة والتامرين 
لتسجيل مالحظاهتم.

املاء يف  100ml مــن  اطـلب إىل الطلبـــة وضع   1
املخبار، ثم اطلب إليهم قراءة مستوى سطح املاء 

وتسجيلها.
اطلب إىل الطلب التجريب بغمر املسامر يف املخبار   2
ومالحظة مستوى سطح املاء، ثم قراءة سطح املاء 

يف املخبار وتسجيل القراءة.
الكرة  بغمر   2 اخلطوة  تكــرار  الطلبة  إىل  اطلب   3
الزجاجية، ومالحظة مستوى سطح املاء يف املخبار.

ُأقارن. إجابة حمتملة: الكرة الزجاجية.  4
اطلب إىل الطلبــة حســاب فرق ارتفاع مستوى   5
سطح املاء يف املخبار، عند كـــل من غمر املسامر 

والكرة الزجاجية.
يف  االرتفاع  فرق  أن  استنتـــاج  إىل  الطلبة  وّجه   6
حجم  عىل  يدل  احلالتني،  يف  املاء  سطح  مستوى 

كل من املسامر والكرة الزجاجية.
حجمها  الزجاجية  الكرة  حمتملة:  إجابة  أستنتج.   7
ارتفاع  يف  الفرق  ألن  املسامر؛  حجم  من  أكرب 
الزجاجية،  الكرة  غمر  عند  املاء  سطح  مستوى 

أكرب من الفرق يف ارتفاعه عند غمر املسامر.
اسم الطالب

املهّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء. 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآلتي:

الزمن  30 دقيقة      تقومي نشاط

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( يستخدم املخبار املدرج استخداًما 
دقيًقا.

)3( ُيسّجل مالحظاته تسجياًل صحيًحا.
)4( يقيس احلجم. 

4عالمات: حُيّقق 4 من املهاّمت أعاله.

3عالمات: حُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.
عالمتان: حُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.

عالمة واحدة: حُيّقق مهّمة واحدة.
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ةِ؟  فيزيائِيَّةُ لِلْمادَّ صائِصُ الْ : ما الْخَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2

. مُ سْ يْها الْجِ لَ تَوي عَ تي يَحْ ةِ الَّ دارُ الْمادَّ قْ (....................................): مِ  

ما أَراه. يِّ كَ جِ مِ الْخارِ سْ رِ الْجِ ظْهَ فٌ لِمَ صْ (....................................): وَ  

. مُ سْ هُ الْجِ لُ غَ يِّزِ الَّذي يَشْ دارُ الْحَ قْ (....................................): مِ  

؟ بَةِ لْ جومَ الْموادِّ الصُّ يْفَ أَقيسُ حُ كَ  3

.20cm ِه لْعِ ديدِ طولُ ضِ نَ الْحَ بٍ مِ عَّ كَ مَ مُ جْ بُ حَ سُ أَحْ  4

. تِيَ حُ إِجابَ ضِّ تْلَةِ (25) كِتابًا؟ أُوَ فا كُ عْ تْلَةُ (50) كِتابًا ضِ لْ كُ : هَ كيرُ النّاقِدُ التَّفْ  5

تي: لِ اآلْ كْ تَعينًا بِالشَّ سْ ياتِنا مُ مِ في حَ جْ يَّةِ قِياسِ الْحَ مِّ نْ أَهَ الئِيَ عَ مَ ثُ أَمامَ زُ دَّ أَتَحَ  6

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ ضيحِ ةٌ تَوْ كِتابَ
ةِ  تْلَ كُ الْ وازينِ  مَ أَنْواعِ  نْ  عَ ا  ريرً قْ تَ تُبُ  أَكْ
. الئِيَ مَ نْهُ أَمامَ زُ ثُ عَ دَّ أَتَحَ داماتِها، وَ تِخْ اسْ وَ

العِ  َضْ يَ األْ تَوازِ مُ مُ جْ ، ما حَ ناهُ لِ أَدْ كْ في الشَّ
، طولُ  بَّعاتٍ رَ مٌ إِلى مُ سَّ قَ هُ مُ أَنَّ تُ  لِمْ إِذا عَ

.1cm نْها لٍّ مِ لْعِ كُ ضِ

َمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُم الرِّ َمَع اْلِكتابَِةاْلُعلوُم
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استخدام جدول التعّلم   
يف  األسئلة  عن  إجاباهتم  مراجعة  الطلبة  إىل  اطلب 
أي  عالج  أو  متبقية  أسئلة  أي  ناقش  الدرس.  كل 
تعّلموه  ما  يف  الطلبة  وراجع  صحيحة،  غي  مفاهيم 
املادة  خصائص  ما  واسأل:  املادة،  خصائص  عن 
عىل  الطلبة  ساعد  وقياسها؟  مالحظتها  يمكن  التي 

استخدام مفردات علمية لإلجابة عن السؤال.
 

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

اخلارجي،  املظهر  اللون،  الشكل،  الرئيسة.  الفكرة   1

احلجم والكتلة.

املفاهيم واملصطلحات.   الكتلة.   اخلاصية الفيزيائية.     2
احلجم.

هيئة  عىل  الشكل  منتظمة  الصلبة  املادة  كانت  إذا    3

الطول  يساوي  حجمها  فإن  مثاًل؛  األضالع  متوازي 
الصلبة غي  املادة  العرض × االرتفاع. وإذا كانت   ×

املنتظمة الشكل فيقاس حجمها باستخدام املاء.

إحسب حجم املكعب  8000 = 20 × 20 × 20     4

عىل  حتتوي  كتاًبا   50 كتلة  ألن  نعم،  الناقد.  التفكي   5
ضعف كمية املادة املوجودة يف كتلة 25 كتاًبا.

قياس احلجم  له استخدامات متعددة يف حياتنا مثل:   6
وأعامل  للطفال،  وجبات  وحتضي  الطعام،  حتضي 
البناء كالدهان، وحتضي األدوية، واستخدام املمرض 

للمحقن الطبي.

التقويم ثالثًا 

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، عىل أن تتضّمن أنواع موازين الكتلة واستخداماهتا، 
وصوًرا توضيحية للموازين.  

العلوم         مع           الكتابة  

8 × 4 × 3 = 96    

العلوم        مع            الرياضيات  

عليهم  وّزع  ثم  ثنائية،  جمموعات  يف  الطلبة  وّزع 
إىل  ووّجههم  امللحق،  يف  املوجودة   2 عمل  ورقة 
احلل فرادى وامنحهم وقًتا كافًيا ثم مناقشة احلل 
مًعا. ثم تعرض كل جمموعة إجاباهتا وتناقشها مع 

املجموعات األخرى.

)2(ورقة عمل
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تغّيرات المادة 2

ةِ يُّراتُ الْفيزيائِيَّةُ لِلْمادَّ التَّغَ
ر)  (فريزَ نْ  مِ ها  راجِ إِخْ نْدَ  عِ ليدِ  الْجَ باتُ  عَّ كَ مُ رُ  هِ نْصَ تَ
رُ  تَبَخَّ يَ خينِهِ  تَسْ نْدَ  عِ وَ  ، سائِلٍ ماءٍ  إِلى  لُ  وَّ تَحَ تَ وَ ةِ  جَ الثَّالّ
دٍ  بارِ طْحٍ  إِلى سَ بُخارِ  الْ ريضِ  تَعْ نْدَ  عِ وَ  ، بُخارٍ إِلى  لُ  وَّ تَحَ يَ وَ
لى  عَ لكِنْ  وَ ؛  سائِلٍ إِلى   ر أُخْ ةً  رَّ مَ يَعودُ  وَ تَكاثَفُ  يَ هُ  إِنَّ فَ

. بْقى ماءً نْ ذلِكَ يَ مِ مِ غْ الرَّ

عِبٍ  لِ نَماذِجِ لَ مَ نْ عَ مِ مِ غْ لى الرَّ وعَ

، إِالّ أَنَّ  ةٍ تَلِفَ خْ كالٍ مُ جونِ بِأَشْ عْ مَ نَ الْ مِ

لى حالِها. بْقى عَ جونِ تَ عْ مَ ةَ الْ مادَّ

2 ْرُس ِةالدَّ راُت اْلمادَّ َتَغي�

 . يُّرٌ فيزيائِيٌّ غَ يُّرُ في حاالتِ الْماءِ تَ التَغَ

 . يُّرٌ فيزيائِيٌّ غَ يُّرُ في حاالتِ الْماءِ تَ التَغَ

. يُّرٌ فيزيائِيٌّ غَ جونِ تَ عْ مَ لِ الْ كْ يُّرُ شَ غَ تَ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
كيميائِيَّةٌ  يُّراتٌ فيزيائِيَّةٌ وَ غَ أُ تَ تَطْرَ

ةِ. لى الْمادَّ عَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
فيزيائِيَّةُ  يُّراتُ الْ التَّغَ

.(Physical changes)

يُّ سِ كْ عَ يُّرُ الْ التَّغَ
.(Reversible change)

يُّراتُ الْكيميائِيَّةُ   التَّغَ
.(Chemical changes)

يُّ   سِ كْ عَ يُّرُ الالّ التَّغَ
.(Irreversible changes)
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 تقويم المعرفة السابقة:
اعرض عىل الطلبة قلم رصاص، ثم اسأل:   

ما الطرائق املمكنة املختلفة لتغيي قلم الرصاص؟   -
إجابة حمتملة: بري القلم أو كرسه.

عندما تغّي القلم هبذه الطرائق، هل تبقى املواد يف   -
قلم الرصاص هي ذاهتا؟ إجابة حمتملة: نعم، تبقى 

املواد يف القلم هي ذاهتا.
أخرب الطلبة أهنم سيتعّلمون كيفية تصنيف التغييات   

يف املواد؛ بناًء عىل إذا كانت ُتغّي طبيعة املواد أم ال.  

البدء بتجربة:  
أحرض وعاًء ذا فتحة ضيقة ومكعب ثلج وماًء ساخنًا. 
امل الوعاء باملاء الساخن، وتأّكد أن املاء ليس ساخنًا 
لدرجة ُتسّبب احلروق. اطلب إىل طالب محل مكعب 
الثلج فوق قمة الوعاء مع احلذر كي ال يقع املكعب 
تشّكل قطرات من  إىل مالحظة  الطلبة  املاء. وّجه  يف 
املاء قرب فتحة الوعاء. ناقش التغّيات التي حدثت 
طبيعته  تتغّي  مل  املاء  أن  إىل  انتباههم  ووّجه  املادة،  يف 

خالل تغّيه من حالة إىل أخرى.

تقديم الدرس أوًل 

 مناقشة الفكرة الرئيسة: 
عليها  تبدو  التي  التغّيات  مناقشة  إىل  الطلبة  وّجه   

املادة. أمسك ورقة وجّعدها، ثم اسأل:
عليها هذه  تبدو  التي  الطريقة  تغيي  يمكنك  كيف   -
أو  جتعيدها،  طريق  عن  حمتملة:  إجابة  الورقة؟ 

قصها، أو متزيقها.
هذه  من  أي  خالل  الورقة  طبيعة  تتغي  هل   -
كام  الورقة  تبقى  بل  ال؛  حمتملة:  إجابة  التغيات؟ 

هي.  

التدريس  ثانيًا 

الفيزيائية  واحلالة  والشكل  احلجم  من  لكل  حتدث  التي  التغّيات  يشمل  للامدة  الفيزيائي  التغّي 
والذوبان، وقد يزول التغّي بزوال املؤّثر وتعود املادة إىل الوضع السابق. حتتاج التغّيات الفيزيائية 
أو  تغّي من نوعها  أن  املادة من دون  ترتيب دقائق  إعادة  الطاقة احلرارية عىل  إذ تعمل  إىل طاقة، 
التغّيات  الفيزيائية كاالنصهار والغليان والتبّخر. ولكن يف بعض  التغّي يف احلالة  تركيبها؛ مثل 
الفيزيائية فإن الطاقة تنتج من املادة مثل التجّمد والتكاثف، أّما تغّي الشكل واحلجم فيلزمه مؤّثر 

خارجي مثل الضغط والشد والقص.

إضاءة للمعّلم 

 استخدام الصور واألشكال:
وّجه الطلبة إىل النظر إىل الصور يف كتاب الطالب، ثم اسأل: 

ماذا حيدث عند إخراج معكب ثلج من الفريزر؟ إجابة حمتملة: يذوب، ينصهر ويتحّول إىل ماء سائل.  
ماذا حيدث عند تعّرض بخار املاء لسطح بارد؟ إجابة حمتملة: يتكاثف ويتحّول إىل ماء.   

هل يغّي تشكيل املعجون إىل أشكال خمتلفة يف طبيعة مادة املعجون؟ إجابة حمتملة: ال، املعجون يبقى عىل حاله.  
ماذا ُنسّمي التغّي احلاصل عىل كل من مكعب الثلج واملعجون؟ إجابة حمتملة: تغّي فيزيائي.  
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استخدام الصور واألشكال:  
ثم  الطالب،  كتاب  يف  الصور  إىل  النظر  إىل  الطلبة  وّجه 

اسأل:
تركه  وعند  تسخينه،  عند  الزبدة  ملكعب  حيدث  ماذا   
يربد؟ إجابة حمتملة: ينصهر عند التسخني، ويتصّلب 

عند التربيد. 
ا فيزيائيًّا؟ إجابة حمتملة: ألنه  ملاذا ُيعّد طي الورقة تغّيً  

مل حيدث أي تغّي عىل مادة الورقة األصلية.  
طحنهام؟   عند  السّكر  أو  البسكويت  ماديَت  تتغّي  هل   
إجابة حمتملة: ال، تبقى ماديَت البسكويت والسّكر من 
دون تغيي عىل الرغم من تغّي شكلهام ولكن الطعم 

يبقى كام هو. 
ملاذا يوصف التغّي الفيزيائي بأنه تغّي عكيس؟ إجابة   

حمتملة: ألن إعادة املادة كام كانت من قبل ممكنة.

كِهِ  رْ تَ نْدَ  عِ ا  أَمّ  ، رُ هِ نْصَ يَ ةِ  دَ بْ الزُّ بِ  عَّ كَ مُ خينِ  تَسْ نْدَ  عِ وَ
أُ  طْرَ يَ الَّذي  يُّرُ  التَّغَ هذا  وَ  ،ر أُخْ ةً  رَّ مَ لَّبُ  تَصَ يَ هُ  إِنَّ فَ دَ  لِيَبْرُ
بْقى  تَ وَ  ، ةٌ ديدَ جَ وادُّ  مَ نْهُ  عَ نْتُجَ  تَ أَنْ  دونِ  نْ  مِ ةِ  الْمادَّ لى  عَ

. فيزيائِيِّ يُّرِ الْ فُ بِالتَّغَ لِيَّةِ يوصَ َصْ تِها األْ لى طَبيعَ ةُ عَ الْمادَّ

الَّذي  يُّرُ  التَّغَ وَ  (Physical change) هُ فيزيائِيُّ  الْ يُّرُ  التَّغَ
تَها،  حالَ أَوْ  لَها  كْ شَ أَوْ  ها  مَ جْ حَ يِّرُ  يُغَ فَ ةِ،  لِلْمادَّ ثُ  دُ يَحْ
صائِصِ  خَ بَعْضُ  يَّرُ  تَغَ تَ دْ  قَ فَ  ، ةٌ ديدَ جَ وادُّ  مَ نْهُ  عَ نْتُجُ  يَ ال  وَ
بِ  عَّ كَ نِ مُ نْدَ طَحْ ، عِ ثَالً . فَمَ فيزيائِيِّ يُّرِ الْ ةِ بِسبَبِ التَّغَ الْمادَّ
لكِنَّهُ  وَ هُ  لُ كْ شَ يَّرُ  تَغَ يَ وَ مٍ  ناعِ حوقٍ  سْ مَ إِلى  لُ  وَّ تَحَ يَ رِ  كَّ السُّ
يَّرُ  تَغَ يَ ةِ  قَ رَ وَ الْ نْدَ طَيِّ  عِ وَ ا.  لْوً هُ حُ ذاقُ مَ يَظَلُّ  وَ ا  رً كَّ بْقى سُ يَ
فيزيائِيُّ  الْ يُّرُ  التَّغَ فُ  يوصَ وَ  . ةً قَ رَ وَ بْقى  تَ لكِنَّها  وَ لُها  كْ شَ
َنَّ  يٌّ (Reversible change)؛ ألِ سِ كْ يُّرٌ عَ غَ ) بِأَنَّه تَ (الطَّبيعِيُّ

. كِنَةٌ مْ بْلُ مُ نْ قَ ما كانَتْ مِ ةِ كَ ةَ الْمادَّ إِعادَ

. يُّرٌ فيزيائِيٌّ غَ ةِ تَ قَ رَ وَ طَيُّ الْ

. يُّرٌ فيزيائِيٌّ غَ ةِ تَ دَ بْ بِ الزُّ عَّ كَ هارُ مُ انْصِ

ا فِيزيائِيًّا؟ يُّرً غَ جاجِ تَ رُ الزُّ سْ دُّ كَ عَ : لِماذا يُ رُ أُفَسِّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

نْعِ  نْدَ صُ عِ ثُ  دُ تَحْ تي  الَّ يُّراتُ  التَّغَ ما   : قَّقُ أَتَحَ  
؟ يُّرِ عُ التَّغَ ؟ ما نَوْ قِيَّةٍ رَ ةٍ وَ طائِرَ
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نشاط عالجي: 
وّزع الطلبة يف جمموعات، ووّزع عليهم وعاءين أحدمها حيتوي عىل سّكر عادي واآلخر   

من  كل  يف  السّكر  خصائص  تسجيل  الطلبة  إىل  اطلب  ثم  مطحون،  سّكر  عىل  حيتوي 
باستخدام  وبعده؛  الطحن  قبل  السّكر  خصائص  وصف  إليهم  اطلب  ثم  الوعاءين، 

عبارات أو مجل قصية.
نشاط إثرائي:

اطلب إىل الطلبة وصف التغّي الفيزيائي للسّكر املطحون بالتفصيل؛ باستخدام مجل كاملة،   
واإلجابة عن السؤال: ملاذا ُيعّد طحن السّكر من التغّيات الفيزيائية؟ إجابة حمتملة: ألن 

طحن السّكر ال ُيسّبب إنتاج مادة جديدة، ولكن ُيسّبب تغيي شكل السّكر فقط.

تنويُع التدريس

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

إجابة حمتملة: ألن كرس الزجاج ال ُيغّي يف طبيعة 
املادة األصلية للزجاج وتبقي عىل حاهلا.

تغّي  التغّي  هذا  نوع  فقط،  شكلها  يتغّي  أحتّقق:   
فيزيائي.

توضيح مفاهيم الدرس  
العكسي  التغّير   ،physical change الفيزيائي  التغّير 

.Reversible change

وّضح للطلبة أن التغّي الفيزيائي هو تغّي حيدث للامدة   
ال يؤدي إىل ظهور مواد جديدة، ثم اطلب إليهم ذكر 
اللوح،  عىل  إجاباهتم  وسّجل  لدهيم،  مألوفة  أمثلة 
جتفيف  األسالك،  شكل  تّغي  اخلضار،  تقطيع  مثل: 
التغّي  تشتمل عىل  الطلبة  من  إجابة  أي  تقّبل  الشعر. 

يف الشكل، احلجم، احلالة الفيزيائية، الذوبان.
تغّي  بأنه  يوصف  الفيزيائي  التغّي  أن  للطلبة  أّكد   
قبل  عليه   كانت  العودة كام  للامدة  يمكن  إذا  عكيس، 

التغّي بعد زوال املؤثر اخلارجي.
استخدم  الفيزيائي  التغّي  مفهوم  تبني  من  للتأّكد   
طريقة فراير. زّود الطلبة بمخطط فراير واطلب إليهم 
وإعطاء  خصائصه  وحتديد  الفيزيائي  التغّي  تعريف 

أمثلة تنتمي للمفهوم وأمثلة ال تنتمي.
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؟ يُّرٌ كِيميائِيٌّ غَ بَيْضِ تَ لْقِ الْ لِيَّةَ سَ مَ فُ أَنَّ عَ رِ يْفَ أَعْ : كَ قَّقُ  أَتَحَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

. وادُ ثِقابٍ ، أَعْ ةٌ طَرَ سْ ، مِ ةٌ عَ مْ   شَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

عالِ  بْلَ إِشْ ةِ قَ عَ مْ ةَ الشَّ ظُ حالَ 1  أُالحِ

دامِ  تِخْ ها بِاسْ أَقيسُ طولَ تيلِها؟ وَ فَ
. لُ مُالحظاتِيَ جِّ أُسَ ةِ وَ طَرَ سْ مِ الْ

تَظِرُ  أَنْ ةِ وَ عَ مْ تيلَ الشَّ عِلُ فَ : أُشْ بُ رِّ 2  أُجَ

مـاذا  ئُها.  أُطْفِ ثُمَّ  تَيْنِ  قيقَ دَ ةِ  ـدَّ لِمُ
. لُ مُالحظاتِيَ جِّ ؟ أُسَ ظُ أًالحِ

ثَ  دَ يُّرِ الَّذي حَ عُ التَّغَ : ما نَوْ تَنْتِجُ 3  أَسْ

؟ ةِ عَ مْ لِلشَّ

تيلِ  فَ تِراقُ  احْ ثِّلُ  مَ يُ ماذا   : تَنْتِجُ أَسْ  4

ها؟ هارُ ةِ وانْصِ عَ مْ الشَّ

؟ ةُ عَ مْ رُ الشَّ يَّ تَغَ يْفَ تَ كَ َنشاٌط
ةِ يُّراتُ الْكيميائِيَّةُ لِلْمادَّ التَّغَ

عِها  ضْ ها إِلى وَ جاعُ كِنُني إِرْ مْ ةً ال يُ يْضَ ما أَقْلي بَ نْدَ عِ
نْتُجُ  تَ تي  الَّ داءِ  وْ السَّ ةِ  لِلْمادَّ الْحالُ  ذلِكَ  كَ وَ  ، لِيِّ َصْ األْ
ةً  رَّ مَ ةً  قَ رَ وَ ها  جاعُ إِرْ كِنُني  مْ يُ فَال  ؛  ةً قَ رَ وَ قُ  رِ أَحْ ما  نْدَ عِ
لى  أُ عَ تي تَطَرَ يُّراتِ الَّ نَ التَّغَ عُ مِ ى هذا النَّوْ مّ ر. يُسَ أُخْ

. يُّراتِ الْكيميائِيَّةَ ةِ؛ التَّغَ الْمادَّ

يُّرُ  وَ التَغَ يُّرُ الْكيميائِـيُّ (Chemical change) هُ التَّغَ
ةِ  ـنِ الْمادَّ تَلِـفُ عَ ةٌ  تَخْ ديـدَ ـوادُّ جَ هٌ مَ نـْ نْتُـجُ عَ الَّـذي تَ
يُّـرَ الْكيميائِـيَّ  هـا؛ أي إنَّ التَّغَ صائِصِ لِيَّـةِ فـي خَ َصْ األْ
يُّراتُ  التَّغَ ـيٌّ (Irreversible change). وَ سِ كْ رٌ العَ يُّ تَغَ
فيدٌ  وَ مُ نْهـا ما هُ ياتِنا، مِ ا في حَ ثيرً ثُ كَ ـدُ الْكيميائِيَّـةُ تَحْ
البالسـتيكِ  ةِ وَ يَ وِ َدْ ةِ األْ ناعَ صِ ، وَ وِ الطَّعـامِ ثْـلُ طَهْ نا مِ لَ
ةِ  فاكِهَ ـنِ الْ فُّ عَ ثْـلُ تَ ـوَ ضـارٌّ مِ نْهـا مـا هُ مِ ، وَ ـةِ شَ َقْمِ األْ وَ

. هُ فَ لَ ـبِّبُ تَ ديـدِ الَّذي يُسَ أِ الْحَ ـدَ صَ ، وَ ضـارِ الْخُ وَ

. جينَةِ عَ رُ الْ مُّ .تَخَ ديدِ أُ الْحَ دَ صَ . ةِ فاكِهَ نُ الْ فُّ عَ تَ
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كيف تتغي الشمعة          الزمن 30 دقيقة نشاط
اهلدف: أتعّرف كيف تتغّي الشمعة.

تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
النشاط بوقت كاٍف. شمعة، مسطرة، أعواد ثقاب.  

إرشادات األمن والسالمة: حّذر الطلبة عند استخدام 
والتأّكد  أحد،  إىل وجه  توجيهها  بعدم  الثقاب  أعواد 

من انطفاء عود الثقاب بعد اشتعاله. 
خطوات العمل:

اطلب إىل الطلبة الرجوع إىل  كتاب األنشطة والتامرين 
لتسجيل مالحظاهتم.

قبل  الشمعة  حالة  مالحظة  الطلبة  إىل  اطلب   1
إشعال فتيلها، ثم قياس طوهلا باستخدام املسطرة، 
وتسجيل مالحظاهتم يف كتاب األنشطة والتامرين.

اطلب إىل الطلب التجريب وإشعال فتيل الشمعة،   2
ماذا  ومالحظة  كاٍف  لوقت  االنتظار  إىل  ونّبههم 
كتاب  يف   مالحظاهتم  وتسجيل  للشمعة،  حدث 

األنشطة والتامرين.
أستنتج. إجابة حمتملة: تغّي كيميائي.  3

أستنتج. إجابة حمتملة: احرتاق فتيل الشمعة تغّي   4
كيميائي.

توضيح مفاهيم الدرس  
.Irreversible change التغّير الالعكسي ،Chemical change التغّير الكيميائي

اكتب مصطلح التغّي الكيميائي عىل اللوح، وأِش إىل الطلبة أن املقطع ch يف املرادف   
اإلنجليزي chemical  ُيلفظ k وليس ch كام يف كلمة change، وأخربهم أن التغّي 
الكيميائي حيدث عند احتاد مواد يف ما بينها وتشكيلها مادة جديدة خمتلفة كليًّا عن املواد 
األصلية، ووضح هلم أنه خالل التغّي الكيميائي، يتحّول نوع واحد أو أكثر من املادة 

إىل نوع آخر.
وّضح للطلبة أن التغّي الكيميائي يوصف بالتغّي الالعكيس، حيث ال يمكن اسرتجاع   

ا.  املواد األصلية إال بطرائق معّقدة جدًّ

 أحتّقق: إجابة حمتملة: سلق البيض تغّي كيميائي؛ ألن البيض املسلوق خيتلف بالطعم 
والشكل عن البيض النّيئ، وال يمكن إعادة البيض كام كان عليه قبل السلق. 

توجد لبعض التغّيات الكيميائية مؤّشات حلدوث 
تغّي كيميائي مثل إنتاج غاز، يف حني ال توجد عند 
توجد  التي  الكيميائي  التغّي  دالئل  ومن  أخرى. 
تغّي  الكيميائي  التغّي  نوع  عن  النظر  بغض  دائاًم 
واضًحا  األمر  يكون  األحيان،  بعض  ويف  الطاقة. 
التغّيات  خالل  وأّما  ما.  يشء  احرتاق  عند  مثل 
الكيميائية األخرى، فقد يكون تغّي الطاقة طفيف 
ا بحيث يكون من الصعب حتديده. عىل سبيل  جدًّ
ا كيميائيًّا يوّلد طاقة، ولكن  املثال، ُيعّد الصدأ تغّيً
بمالحظتها  يسمح  ال  بام  ا  جدًّ ضئيلة  الطاقة  كمية 

من دون معدات خاصة.

إضاءة للمعّلم 
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. يُّرٍ كيميائِيٍّ غَ دوثِ تَ تي تُشيرُ إِلى حُ الئِلِ الَّ دُ بَعْضَ الدَّ دِّ : أُحَ قَّقُ  أَتَحَ

ةِ يُّراتِ الْكيميائِيَّةِ لِلْمادَّ دوثِ التَّغَ لى حُ دَالئِلُ عَ

ةِ  ائِحَ بِعاثُ الرّ انْ نِ وَ يُّرُ اللَّوْ غَ نْها تَ ، مِ يُّراتِ الْكيميائِيَّةِ نَ التَّغَ ثيرِ مِ كَ دوثِ الْ لى حُ دُ دَالئِلُ عَ توجَ
تَلِفُ  ةٌ تَخْ ريهَ ةٌ  كَ نْهُ رائِحَ نْتُجُ عَ دُ يَ فاسِ بَيْضُ الْ الْ . فَ ةٍ يَّ دُ فُقاعاتٍ غازِ ، أَوْ تَصاعُ ءِ وْ ةِ أَوِ الضَّ رارَ أَوِ الْحَ
نُها  وْ بِحُ لَ يُصْ أُ وَ دَ الْماءِ تَصْ جينِ وَ ُكسُ ضُ لِألْ رَّ تَعَ ما تَ نْدَ ديدِ عِ ةُ الْحَ قِطْعَ ، وَ جِ بَيْضِ الطّازَ ةِ الْ نْ رائِحَ عَ
دُ  تَصاعَ تَ لِّ  الْخَ إِلى  بْزِ  الْخُ ةِ صودا  إِضافَ نْدَ  عِ وَ نُها،  وْ لَ يَّرُ  تَغَ يَ نُ  فَّ تَعَ تَ ما  نْدَ عِ ةُ  فاكِهَ الْ وِ ا،  رًّ مَ حْ مُ نِّيًّا  بُ
قِ  رْ نْدَ حَ دُخانٌ عِ ةٌ وَ رارَ نْبَعِثُ حَ ، وتَ يومِ نيسْ غْ مَ ريطِ الْ قِ شَ رْ نْدَ حَ ءٌ عِ وْ نْبَعِثُ ضَ يَ ، وَ غازِ فُقاعاتُ الْ

. بِ شَ الْخَ

نِ عودِ الثِّقابِ  وْ يُّرُ لَ غَ تَ
. تِراقِهِ دَ احْ لِهِ بَعْ كْ شَ وَ

لى  ليلٌ عَ ، دَ زِ وْ مَ نِ الْ وْ يُّرُ لَ غَ تَ
. يُّرٍ كيميائِيٍّ غَ دوثِ تَ حُ

يوم  نيسْ غْ مَ ريطِ الْ قُ شَ رْ حَ
. يائِيٌ يُّرٌ كيمْ غَ تَ

ا كيميائِيًّا.  يُّرً غَ تَ شارِ  فُ الْ يُ  دُّ طَهْ عَ يُ
. حُ ذلِكَ ضِّ أُوَ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

96

استخدام الصور واألشكال:  
جديدة،  مواد  ينتِج  الكيميائي  التغّي  أّن  الطلبة  ذّكر 
ثم  الطالب،  كتاب  يف  الصور  إىل  النظر  إليهم  واطلب 

اسأل:
تشّكلت  قد  مادة جديدة  أن  تعرف  أن  يمكنك  كيف   
بعد حرق عود الثقاب؟ إجابة حمتملة: يمكن أن يبدو 

عود الثقاب بشكل خمتلف عن املادة القديمة.
أكسيد  هي  املتشّكلة  فاملادة  احلديد،  يصدأ  عندما   
احلديد؟  عن  خمتلًفا  احلديد  أكسيد  يبدو  بَم  احلديد. 
بنّي  والصدأ  والمع،  رمادي  احلديد  حمتملة:  إجابة 

حممّر وباهت.
الثقاب؟  عود  احراق  بعد  احلاصل  التغّي  شكل  ما   
أّكد  ولونه.  الثقاب  عود  شكل  تغي  حمتملة:  إجابة 
عىل أن تغّي اللون يف معظم األحيان مؤّش عىل تغّي 
أخرى  مؤّشات  بوجود  الطلبة  وأخرب  كيميائي، 

سيتعّلموهنا. 
وضع  عند  للامدة،  الكيميائي  التغّي  عىل  الدليل  ما   
قرص مضاد للحموضة يف املاء، أو خلط صودا اخلبز 
واخلل؟ إجابة حمتملة: ظهور الفقاعات، تصاعد غاز.
اذكر أمثلة أخرى عىل التغّي الكيميائي للامدة؟ إجابة   
حمتملة: فساد األطعمة، هضم الطعام يف اجلسم، حتّول 
انفجار  باملبّيض،  املالبس  تبيض  رايب،  إىل  احلليب 

البارود.
للطلبة  ووّضح  احلالة،  دراسة  إسرتاتيجية  استخدم   
تغيي لوهنا مثل احلرباء.  كائنات حية تستطيع  وجود 
كّلف الطلبة بدراسة هذه احلالة، وحتديد إذا كان هذا 

التغّي فيزيائيًّا أم كيميائيًّا، مع ذكر السبب.

أتأّمل الصورةأتأّمل الصورة

بالشكل  خيتلف  املطهي  الفشار  حمتملة:  إجابة 
واللون والطعم عن الفشار النّيئ.

 أحتّقق:تغّي اللون والطعم، تصاعد الغاز والفقاعات 
والدخان، إنتاج الضوء واحلرارة.

توظيف التكنولوجيا

تقديمية  عروض  أو  تعليمية  فيديوهات  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
تقديمية  عروض  تصميم  ويمكنك  للامدة،  كيميائية  تغيات  موضوع  حول  جاهزة، 
تتعّلق بموضوع الدرس. شارك الطلبة هذه املواد التعليمية عن طريق صفحة املدرسة 
 Microsoft عىل  جمموعة  بإنشاء  أو  آب،  الواتس  تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية، 

teams ، أو أي وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ باملشاركة مع الطلبة وذوهيم.

امللحق،  يف  املوجودة   3 ورقة  عليهم  وّزع  ثم  ثنائية،  جمموعات  يف  الطلبة  وّزع 
ووّجههم إىل احلل فرادى وامنحهم وقًتا كافًيا ثم مناقشة احلل مًعا. ثم تعرض كل 

جمموعة إجاباهتا وتناقشها مع املجموعات األخرى.

)3(ورقة عمل
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؟  فيزيائِيَّةِ يُّراتِ الْ نِ التَّغَ يُّراتُ الْكيميائِيَّةُ عَ تَلِفُ التَّغَ : بِمَ تَخْ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 2  الْمَ

. ةٌ ديدَ وادُّ جَ نْها مَ نْتُجُ عَ ةِ، ال تَ ثُ لِلْمادَّ دُ يُّراتٌ تَحْ غَ (................................): تَّ  

. ةٌ ديدَ وادُّ جَ نْها مَ نْتُجُ عَ ةِ، تَ ثُ لِلْمادَّ دُ يُّراتٌ تَحْ غَ (................................): تَّ  

. قِ رَ وَ تِراقِ الْ حْ يُّرَ الْكيميائِيَّ الِ فُ التَّغَ يُّرٌ يَصِ غَ (................................): تَ  

ثَ  دَ يُّرِ الَّذي حَ عَ التَّغَ دُ نَوْ دِّ أُحَ ةِ، وَ ورَ بَيْضِ في الصّ لْيَ الْ ظُ قَ 3  أُالحِ

. ةِ َدِلَّ تِيَ بِاألْ ا إجابَ مً عِّ دَ مُ

لْقُ  سَ  : كيميائِيَّةٍ يُّراتٍ  غَ تَ أَوْ  فيزيائِيَّةٍ  يُّراتٍ  غَ تَ إِلى  تِيَةِ  اآلْ وادِّ  مَ الْ في  يُّراتِ  التَّغَ نِّفُ  أُصَ  4

. ميدُ الْماءِ ، تَجْ قِ رَ وَ ، قَصُّ الْ رِ كَّ تِراقُ السُّ ةِ، احْ بَنَدورَ طيعُ الْ قْ ، تَ بَيْضِ الْ

؟ ةِ جَ ةِ في الثَّالّ ذيَ َغْ ظُ بَعْضَ األْ فَ : لِماذا أَحْ كيرُ النّاقِدُ 5  التَّفْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

لَّالتِ خَ ةُ الْمُ ناعَ صِ
تي  لَّالتِ الَّ خَ مُ ضيرِ الْ يَّةِ تَحْ يْفِ لَ كَ وْ ثُ حَ أَبْحُ
يُّراتِ  التَّغَ نُهُ  مِّ أُضَ ا  ريرً قْ تَ تُبُ  أَكْ وَ ها،  لُ تَناوَ نَ
ناءِ  ثُ في أَثْ دُ تي تَحْ الْكيميائِيَّةَ الَّ فيزيائِيَّةَ وَ الْ
النَّتائِجِ  في  الئِيَ  مَ زُ كُ  وأُشارِ ها،  ضيرِ تَحْ

يْها. لْتُ إِلَ صَّ تي تَوَ الَّ

يَّةُ سِ يُّراتُ الْعَكْ التَّغَ
أَنَّ  فيـها  حُ  ضِّ أُوَ ـةً  يَّ دارِ جِ ـةً  حَ وْ لَ مُ  مِّ أُصَ
يُّراتٌ  غَ تَ يَ  هِ فيزيـائِيَّـةَ  الْ ةِ  الْمـادَّ يُّراتِ  غَ تَ
ثِلَـةِ  َمْ األْ بَعْضَ  ـاهـا  إِيّ نـًا  مِّ ضَ ، مُ يَّـةٌ سِ كْ عَ

. يَّةِ ضيحِ رِ التَّوْ وَ الصُّ وَ

َمَع اْلفَـنِّاْلُعلوُم َمَع ِةاْلُعلوُم حَّ الصِّ
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الدرس
 استخدام جدول التعلم:  

كل  يف  األسئلة  عن  إجاباهتم  مراجعة  الطلبة  إىل  اطلب 
مفاهيم  أي  عالج  أو  متبقية  أسئلة  أي  ناقش  الدرس. 
غي صحيحة، وراجع الطلبة يف ما تعّلموه عن تغيات 
املادة، واسأل: ما التغّيات الفيزيائية والكيميائية للامدة؟ 
ساعد الطلبة عىل استخدام مفردات علمية لإلجابة عن 

السؤال.

إجابات أسئلة مراجعة الدرس:
تنتج  الكيميائية.  التغّيات  ختتلف  الرئيسة.  الفكرة   1
مواد جديدة ختتلف كليًّا عن املواد األصلية وتوصف 
املواد  اسرتاجاع  يمكن  فال  العكسية  تغّيات  بأهنا 

األصلية بعكس التغّيات الفيزيائية.
املفاهيم واملصطلحات. تغّيات فيزيائية.    تغّيات   2

كيميائية.    تغّي ال عكيس.
البيض  خيتلف  كيميائي،  تغّي  البيض  قيل  ُأالحظ.   3

املقيل يف الشكل والطعم والرائحة عن البيض النيئ.
تغّيات  السكر:  احرتاق  البيض،  سلق  ُأصنّف.   4

املاء:  جتميد  الورق،  قص  البندورة،  تقطيع  كيامئية. 
تغّيات فيزيائية.

من  أطول  زمنية  ملدة  عليها  للحفاظ  الناقد.  التفكي   5

الفساد والتعّفن.

التقويم ثالثًا 

التغّيات  عىل  اجلدارية  لوحاهتم  حتتوي  أن  عىل  مجيعها،  الطلبة  أعامل  تقّبل 
الفيزيائية مدّعمة باألمثلة والصور التوضيحية، بحيث توّضح أهنا تغّيات عكسية، 
واطلب إليهم مشاركة نتائجهم مع زمالئهم.                                                                                    

العلوم         مع            الفن  

تقّبل أعامل الطلبة مجيعها، عىل أن تتضّمن تقاريرهم تصنيف التغّيات الفيزيائية 
والكيميائية يف أثناء حتضي املخّلالت، واطلب إليهم مشاركة نتائجهم مع زمالئهم. 

العلوم        مع          الصحة  
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أعمل كالعلماء: كيف يحدث
التغيّر الكيميائي؟ 

تسجيل  املقارنة،  التجريب،  املالحظة،  املهارات: 
البيانات، االستنتاج. 

تنفيذ  قبل  واألدوات  املواد  وّفر  واألدوات:  املواد 
املحموعات.  عدد  وحسب  كاٍف  بوقت  النشاط 
مخية خبز، ماء نقي، سّكر، ملعقة طعام كبية، كوب 

زجاجي، عدسة مكرّبة. 

إرشادات األمن والسالمة: نّبه الطلبة إىل عدم تذّوق 
أي مادة ُتستخدم يف النشاط.

الرمل  أو  امللح  باستخدام  الطلبة  كّلف  التوّسع: 
الذي  التغي  نوع  وتوّقع  واخلمية  السّكر  من  بداًل 

سيحدث عند استخدام كل منهام.

 أخترب توّقعي 

اطلب إىل الطلبة الرجوع إىل كتاب األنشطة والتامرين 
لتسجيل مالحظاهتم.

بكل  اخلمية  حبيبات  الطلبة  سيالحظ  ُأالحظ.   1
شّجعهم  املكرّبة.  العدسة  استخدام  مع  وضوح 
عىل رسم ما الحظوه يف كتاب األنشطة والتامرين.

ُأجّرب. سيالحظ الطلبة ذوبان حبيبات اخلمية   2
يف املاء وتغّي لون املاء.

شكل  تغّي  مالحظة  الطلبة  عىل  يب  ُأقارن.   3
بعد  كانت  كام  إرجاعها  يمكن  ال  وأنه  اخلمية 
إذابتها يف املاء، وتسجيل مالحظاهتم  اجلدول يف 

كتاب األنشطة والتامرين.

ُعاإلثراء والتوّسع ْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِ

لَماءِ. الْعُ لُ كَ مَ أَعْ

؟ يُّرُ الْكيميائِيُّ ثُ التَّغَ دُ يْفَ يَحْ كَ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

ةِ  سَ دَ عَ الْ دامِ  تِخْ بِاسْ ةَ  ميرَ الْخَ نٍ  عُّ بِتَمَ ظُ  أُالحِ  1

. ظُهُ مُ ما أُالحِ سُ أَرْ ةِ، وَ بِّرَ كَ مُ الْ

ةِ في كوبٍ فيهِ  ميرَ نَ الْخَ ةً مِ قَ لْعَ عُ مِ : أَضَ بُ رِّ 2  أُجَ

؟ ظُ . ماذا أُالحِ ماءٌ

يْنِ (1) وَ (2). تَ طْوَ تُهُ في الْخُ ظْ يْنَ ما الحَ نُ بَ 3  أُقارِ

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

. بْزٍ ةُ خُ ميرَ   خَ

.   ماءٌ دافِئٌ

. رٌ كَّ   سُ

. ةٌ بيرَ ةُ طَعامٍ كَ قَ لْعَ   مِ

. يٌّ جاجِ   كوبٌ زُ

. ةٌ بِّرَ كَ ةٌ مُ سَ دَ   عَ

ةُ (1) طْوَ ةُ (2)الْخُ طْوَ الْخُ

ةُ (2) طْوَ الْخُ
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اسم الطالب
املهاّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املالحظة 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سلم التقدير اآليت:

تقومي النشاط

املهّمت:
)1( ُينّفذ خطوات النشاط بدّقة.  

)2( يصف التغّي الذي حيدث حلبيبات 
اخلمية.

)3( ُيسّجل مالحظاته تسجياًل صحيًحا.
)4(يذكر دلياًل عىل حدوث تغّي 

كيميائي. 
4 عالمات: حُيّقق املهاّمت مجيعها.

3 عالمات: حُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.
عالمتان: حُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.

عالمة واحدة: حُيّقق مهّمة واحدة.
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رِ في الْكوبِ  كَّ نَ السُّ ليالً مِ عُ قَ : أَضَ بُ رِّ 4  أُجَ

ثُ  دُ يَحْ سَ ما  ظُ  أُالحِ وَ  ،(2) ةِ  طْوَ الْخُ في 
. قائِقَ دَ (10) دَ بَعْ

: لٍ وَ دْ تُهُ في جَ ظْ لُ ما الحَ جِّ 5 أُسَ

؟ لِ يُّرِ الْحاصِ عُ التَّغَ : ما نَوْ تَنْتِجُ 6  أَسْ

؟ ابِقِ يُّرِ في النَّشاطِ السّ دوثِ التَّغَ لى حُ ليلُ عَ 7  ما الدَّ

ها دَ حْ ةُ وَ ميرَ ةُ في الْماءِالْخَ ميرَ رِالْخَ كَّ ةِ السُّ دَ إِضافَ عْ ةُ بَ ميرَ الْخَ

ةُ (4) طْوَ الْخُ
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نتائج  فيه  يوّضحون  تقرير  كتابة  الطلبة  إىل  اطلب 
وضعها  عند  أخرى  ملواد  حيدث  ما  ويقارنون  نشاطهم، 
يف املاء. شّجع الطلبة عىل استخدام مجل حمّددة وواضحة 
التي  النتائج  توضيح  إليهم  واطلب  نتائجهم،  لوصف 
كانت   وإذا  النشاط،  إجراء  عند  إليها  التوّصل  توّقعوا 

النتائج احلقيقية تتفق مع توّقعاهتم أم ال.

سطح  عىل  فقاعات  ظهور  الطلبة  سيالحظ  ُأجّرب.   4
املاء واخلمية يف الكوب بعد إضافة السكر.

5 اطلب إىل الطلبة تسجيل نتائجهم يف اجلدول يف كتاب 

األنشطة والتامرين.

أستنتج. تغّي كيميائي.   6

ظهور الفقاعات.   7
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة (5)5مراجعة الوحدة 

: راغِ فَ بَ في الْ ناسِ مُ هومَ الْ فْ مَ عُ الْ : أَضَ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ 1  الْمَ

. ةٌ ديدَ ةٌ جَ نْها مادَّ نْتُجُ عَ يَ ر، وَ ةٍ إِلى أُخْ نْ حالَ ةِ مِ يُّرُ الْمادَّ غَ (........................): تَ  

. ها بِطَرائِقَ بَسيطَةٍ قِياسُ تُها وَ ظَ كِنُني مُالحَ مْ تي يُ ةِ الَّ فاتُ الْمادَّ (........................): صِ  

ما  كَ تِها  إِعادَ كانِيَّةِ  إِمْ عَ  مَ ةِ  لِلْمادَّ ثُ  دُ يَحْ الَّذي  يُّرِ  التَّغَ فُ  صْ وَ  :(........................)  
. بْلُ نْ قَ يْهِ مِ لَ كانَتْ عَ

ما  كَ تِها  إِعادَ كانِيَّةِ  إِمْ مِ  دَ بِعَ ةِ  لِلْمادَّ ثُ  دُ يَحْ الَّذي  يُّرِ  التَّغَ فُ  صْ (........................): وَ  
. بْلُ نْ قَ يْهِ مِ لَ كانَتْ عَ

: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ أُجيبُ عَ

جِ  رَّ دَ مُ الْ بارِ  خْ مِ الْ في  الْماءِ  مَ  جْ حَ دُ  أَجِ  : بُ سُ أَحْ   2

في  الْماءِ  لَ  داخِ مِ  سْ الْجِ مَ  جْ حَ بُ  سُ أَحْ ثُمَّ   ، لِ َوَّ األْ
. رِ جاوِ لِ الْمُ كْ الشَّ

: تِيَيْنِ يْنِ اآلْ ؤالَ نِ السُّ أُجيبُ عَ ، وَ رِ جاوِ لِ الْمُ كْ بَيْنِ في الشَّ عَّ كَ مُ ظُ الْ 3  أُالحِ

؟ بَرَ ا أَكْ يِّزً لُ حَ غَ ما يَشْ هُ أ   - أَيُّ

تُ  لِمْ ، إِذا عَ بَرِ َكْ بِ األْ عَّ كَ مُ مَ الْ جْ بُ حَ سُ ب- أَحْ
هِ 2cm؟ لْعِ أَنَّ طولَ ضِ
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 استخدام جدول التعّلم
راجع الطلبة يف جدول التعّلم الذي أعددته معهم يف بداية 
الوحدة، وساعدهم عىل مقارنة ما تعّلموه عن املادة، مع 
البداية، وسّجل أي معلومات  ما كانوا يعرفون عنها يف 

إضافية يف عمود )ماذا تعّلمنا؟( يف جدول التعّلم.

المـــــــادة

ماذا تعّلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

يمكن 
وصف املادة 
بالعديد من 
اخلصائص 

املختلفة.
ُتسخدم 
املسطرة 
لقياس 
الطول.
لكل 

جسم  كتلة 
وحجم.

ما اخلاصية؟
ما األدوات 

األخرى املستخدمة 
يف قياس املادة؟

كيف يمكن 
قياس كتلة اجلسم 

وحجمه؟

نصف املادة باستخدام 
الكتلة واحلجم

ُتقاس الكتلة باستخدام 
امليزان ذي الكفتني 
واحلجم باستخدام 

املخبار املدرج
ُيقاس حجم اجلسم 

املنتظم الشكل بقياس 
أبعاده ثم قياس احلجم، 

أما اجلسم غي منتظم 
الشكل فباستخدام 

املخبار املدرج.

عمل مطوية  

يف  الصف  طلبة  ووّزع  جزأين،  من  تتكّون  املقوى  الورق  من  كبية  مطوية  اعمل   
جمموعتني.

أعِط جمموعة الدرس األول بطاقة، واطلب إليهم وضع املعلومات اآلتية عىل البطاقة:   
خصائص املادة الفيزيائية مثل الكتلة واحلجم، ثم إلصاق البطاقة عىل اجلزء األول من 

املطوية.

التغّيات  من  لكل  أمثلة  كتابة  إليهم  واطلب  بطاقة،  الثاين  الدرس  جمموعة  أعِط   
الفيزيائية والتغّيات الكيميائية للامدة وإضافة صور توضيحية، ثم إلصاق البطاقة عىل 

اجلزء الثاين من املطوية.

إجابات أسئلة مراجعة الوحدة

المفاهيم والمصطلحات.  1
  تغّي كيميائي.

  اخلصائص الفيزيائية.
  التغّي العكيس.

  التغّي الالعكيس 
أجيب عام يأين:  2

     50ml املاء يف املخبار املدّرج )1( =  أحسب. حجم 
حجم اجلسم   10 = 50 - 60     

ُأالحظ.  أ - املكعب األكرب.       ب - حجم املكعب   3
األكرب 3 8 = 2×2×2  
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: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ ، ثُمَّ أُجيبُ عَ يْنِ تَ ورَ لُ الصّ أَمَّ 4  أَتَ

واءِ إِلى الْماءِ؟ صِ الدَّ ةِ قُرْ نْدَ إِضافَ ثُ عِ دُ يُّرِ الَّذي يَحْ عُ التَّغَ ا نَوْ   مَ

؟ بْسِ بِالْماءِ حوقِ الْجِ سْ لْطِ مَ نْدَ خَ ثُ عِ دُ يُّرِ الَّذي يَحْ عُ التَّغَ ا نَوْ   مَ

لْطِهِ  نْ طَريقِ خَ عَ  ر أُخْ ةً  رَّ مَ هِ  دامِ تِخْ اسْ ةُ  إِعادَ وَ  ، لْبِ الصُّ بْسِ  الْجِ نُ  كِنُ طَحْ مْ يُ لْ  هَ   
. تِيَ رُ إِجابَ بِالْماء؟ أُفَسِّ

نَ  ا مِ عَ قِطَعً هُ 24cm3، أَرادَتْ أَنْ تَضَ مُ جْ لِ حَ كْ بُ الشَّ عَّ كَ نْدوقٌ مُ : لَد فاتِنَ صُ بُ سُ 5  أَحْ

طولُ  ا وَ لِ أَيْضً كْ بَةُ الشَّ عَّ كَ ابونِ مُ تُ أَنَّ قِطَعَ الصّ لِمْ ، إِذا عَ نْدوقِ ذا الصُّ لَ هَ ابونِ داخِ الصّ
. نْدوقِ لَ الصُّ ها داخِ عُ ضْ كِنُها وَ مْ تي يُ طَعِ الَّ دُ القِ دَ مْ عَ ةٍ 2cm، فَكَ لِّ قِطْعَ لْعِ كُ ضِ

: لِ مَ هِ الْجُ لُّ هذِ فيزيائِيَّةِ تَدُ صائِصِ الْ نَ الْخَ لى أَيٍّ مِ 6  عَ

.10kg ِّز َرُ نَ األْ لى كيسٍ مِ تِبَ عَ   كُ

.350ml ٍةِ ماء جاجَ لى زُ تِبَ عَ   كُ

. ةَ حيحَ ةَ الصَّ جابَ ِ تارُ اإلْ 7  أَخْ

: فيزيائِيِّ يُّرِ الْ ةِ التَّغَ ثِلَ نْ أَمْ   مِ

. رِ كَّ نُ السُّ .                  جـ- طَحْ ديدِ أُ الْحَ دَ .                  ب- صَ عِ مْ تِراقُ الشَّ أ   - احْ

ا كيميائِيًّا: يُّرً غَ دُّ تَ عَ تِيَةِ يُ يُّراتِ اآلْ د التَّغَ   إِحْ

. ديدِ أُ الْحَ دَ .                     جـ- صَ ةِ قَ رَ وَ ةِ.                  ب- طَيُّ الْ بَنَدورَ طيعُ الْ قْ أ   - تَ
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 4
تغّي كيميائي.  
تغّي فيزيائي.  

اجلبس  طبيعة  يف  يغّي  ال  اجلبس  طحن  ألن  نعم،   
االصلية.

أحسب.  حجم الصابونة = 3 8 = 2×2×2     5
عدد قطع الصابون التي يمكن وضعها يف الصندوق =  

حجم الصندوق
VSoapحجم الصابونة

VBox
 

VBox 24
= =

VSoap 8
3

عدد قطع الصابون: 3.   
 6

كتلة األرز التي توجد يف الكيس.  
حجم املاء يف الزجاجة.   

 7
جـ- طحن السّكر.

جـ-صدأ احلديد.
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 لوحة جدارية.

املواد واألدوات: اإلنرتنت.

خطوات العمل:
أمثلة  عن  اإلنرتنت  يف  البحث  الطلبة  إىل  اطلب   1
تغّيات  إىل  وتصنيفها  للامدة  حتدث  كيميائية  لتغّيات 

مفيدة وضارة.
هذه  لكل  ومعلومات  صور  مجع  إليهم  اطلب   2
عليها  حصلوا  التي  املعلومات  دّقة  راجع  التغّيات. 

قبل استخدامها وعرضها أمام باقي الطلبة.
جدارية  لوحة  يف  نتائجهم  تنظيم  الطلبة  إىل  اطلب    3

وتعليقها يف أحد ممرات املدرسة.

تقويم األداء

لَْوَحةٌ ِجداِریَّةٌ

يُّراتٍ كيميائِيَّةٍ  غَ نْ تَ نِت عَ تَرْ نْ ِ ثُ في اإلْ 1  أَبْحَ

ةٍ. يُّراتٍ ضارَّ غَ ةٍ وتَ فيدَ مُ

يُّراتِ  التَّغَ لَ  وْ حَ لوماتٍ  عْ مَ وَ ا  رً وَ عُ صُ مَ أَجْ   2

ثِّقُ  أُوَ ثُمَّ  ةِ،  ارَّ الضّ وَ ةِ  فيدَ مُ الْ الْكيميائِيَّةِ 
تَعينُ  أَسْ يْها، وَ لَ لْتُ عَ صَ تي حَ لوماتِ الَّ عْ مَ الْ
لومـاتِ  عْ مَ الْ ـةِ  دِقَّ نْ  مِ لِلتَّـثَـبُّتِ  لِّمِ  عَ مُ بِالْ

ةِ فيها. دَ وارِ الْ

لْتُ  صَّ تَوَ تي  الَّ النَّتائِجِ  في  الئِيَ  مَ زُ كُ  أُشارِ   3

دِ  أَحَ في  ةَ  يَّ دارِ الْجِ ةَ  حَ اللَّوْ لِّقُ  أُعَ وَ يْها،  إِلَ
. ةِ سَ رَ دْ مَ اتِ الْ رّ مَ مَ

تَْقویُم اْألَداِء

يُّراتُ الْكيميائِيَّةُ التَّغَ
ةٍ فيدَ يْرُ مُ يُّراتٌ غَ غَ تَ ةٌ فيدَ يُّراتٌ مُ غَ تَ
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املهّمت:
)1( يستخدم اإلنرتنت.

)2( يستخرج املعلومات املطلوبة بكل دّقة.
)3( ُيصنّف التغّيات الكيميائية إىل مفيدة 

وضارة.
)4( ُينّظم نتائجه يف جدول ضمن اللوحة. 

3 عالمات: حُيّقق 3 من املهاّمت أعاله.

4 عالمات: حُيّقق 4 من املهاّمت أعاله.
 عالمتان: حُيّقق 2 من املهاّمت أعاله.

عالمة واحدة: حُيّقق مهّمة واحدة.

اسم الطالب
املهاّمت

4321

إسرتاتيجية التقويم: املعتمد عىل األداء 
لتقويم أداء الطلبة؛ استخدم سّلم التقدير اآليت: 

تقويم األداء
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ملحق

أوراق العمل
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أوراق عمل الوحدة األوىل

)1(ورقة عمل

ِمْفتاُح التَّْصنيِف

ُف َأْنواَع طاِئِر اْلبوِم اْلُمْخَتِلَفَة. َأَتَعرَّ

ْكُل اْلتُِي 5 َأْنواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمْن طاِئِر اْلبوِم ُح الشَّ ُيَوضِّ

َف ُكلَّ َنْوٍع ِمنْها: َأْسَتْخِدُم ِمْفتاَح التَّْصنيِف اْليَت؛ ِلََتَعرَّ

اْلبوُم

ا َونِقاًطا داِكنًَة َعلى جْسِمِه؟ َهْل َلْه ِقناٌع ُيشبُِه َشْكَل اْلَقْلِب َعلى َوْجِهِه؟َهْل َيْمِلُك ُبَقعًّ

َنَعم

َنَعم

َنَعم

َنَعم ال

ال

ال

ال

اْلُبوُم النَّْسِريُّ اْلِعْمالُق

ُط ْؤُلِؤيُّ اْلُمنَقَّ اْلبوُم اللُّ

َهْل َلَدْيِه ُخطوّط َعلى  
َجناَحْيِه َأْو َذْيِلِه؟

ُط اْلُبوُم النَّْسِريُّ اْلُمَرقَّ

ْيِد بوُم الصَّ

ُبوُم اْلَحظاِئِر

هل اْلُُذناِن ظاِهَرتاِن َأْم ُمَغّطاتاِن بِالّريِش؟

130



إجابة ورقة عمل )1(

تعّرف أنواع طائر البوم املختلفة:

)أ( بوم احلظائر.
)ب( البوم النرسي العمالق.

)جـ( البوم اللؤلؤي املنقط.
)د( البوم النرسي العمالق.

)هـ( بوم الصيد.

131



)2(ورقة عمل

َمْجموَعاُت النَّباتاِت 

تي  ُلها ، ُثمَّ ُأجيُب َعن اْلَْسِئَلِة الَّ 1- في ما َيْأتي قاِئَمٌة َتحوي َمْجموعًة ِمَن النَّباتاِت . َأَتَأمَّ
َتليها: 

ٍة  ٍة     بِْذِريَّ ٌة      البِْذِريَّ نَْوَبُر   الَزْهِريَّ ُص     اْلَقْمُح     الصَّ        التُّّفاُح     اْلِحمَّ

ِة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . ِمَن اْلَْمثَِلِة َعلى النَّباتاِت الاّلْزَهِريَّ

ِة . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 2 . ِمَن اْلَْمثَِلِة َعلى النَّباتاِت  الزَّ

ُة إِلى َنباتاٍت . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ْهِريَّ 3 . ُتَصنَُّف النَّباتاُت الزَّ

2- َأْختاُر َنباًتا ُأِحبُُّه، ُثمَّ َأْرُسُمُه، ُثّم ُأَصنُِّفُه. 

ُيَصنَُّف النَّباُت الَّذي اْخَتْرُتُه إِلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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إجابة ورقة عمل )2(

ُلها ، ُثمَّ ُأجيُب َعن اْلَْسِئَلِة  1- في ما َيْأتي قاِئَمٌة َتحوي َمْجموعًة ِمَن النَّباتاِت . َأَتَأمَّ
تي َتليها:  الَّ

ٌة  ٌة     َزْهِريَّ ٌة      البِْذِريَّ نَْوَبُر   الَزْهِريَّ ُص     اْلَقْمُح     الصَّ        التُّّفاُح     اْلِحمَّ

ِة  الصنوبر . 1 . ِمَن اْلَْمثَِلِة َعىل النَّباتاِت الاّلْزَهِريَّ

ِة  التفاح. ْهِريَّ 2 . ِمَن اْلَْمثَِلِة َعىل النَّباتاِت  الزَّ

ُة إىِل َنباتاٍت  بذرية   و ال بذرية. ْهِريَّ 3 . ُتَصنَُّف النَّباتاُت الزَّ
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)3(ورقة عمل

َمْجموَعاُت اْلَحَيواناِت 

ُأَصنُِّف اْلَحَيواناِت:

ٍع. َفاُت اْلَمْذكوَرُة يف ُكلِّ ُمَربَّ ٍع ِمَن اْلُمَربَّعاِت اْلتَِيِة َحَيواَنْيِ َتنَْطبُِق َعَلْيهام الصِّ َأْرُسُم يف ُكلِّ ُمَربَّ

َحَيواناٌت َلا َأْرَبَعُة َأْطراٍف

َحَيواناٌت َتعيُش يف اْلماِء

َحَيواناٌت َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض

َحَيواناٌت َأْجساُمها ُمغّطاٌة بِاْلَفْرِو
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إجابة ورقة عمل )3(

َحَيواناٌت َلا َأْرَبَعُة َأْطراٍف

َحَيواناٌت َتعيُش يف اْلماِء

َحَيواناٌت َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض

َحَيواناٌت َأْجساُمها ُمغّطاٌة بِاْلَفْرِو

ستتنّوع إجابات الطلبة، تقّبل الصحيح منها.
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أوراق عمل الوحدة الثانية

)1(ورقة عمل

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

؟  ْهِريِّ 1. ما َمراِحُل َدْوَرِة َحياِة النَّباِت الزَّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ُدُث يف كلِّ َمْرَحَلٍة.  تي َتْ اِت الَّ 2. َأِصُف َأَهمَّ التََّغيُّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْسِم. ًدا َأَهمَّ اْلَمراِحِل َعىل الرَّ 3. َأْرُسُم َدْوَرَة َحياِة َنباٍت؛ ُمَدِّ

ُأَنظُِّم َنتاِئَج َعَمِلَ لَِعْرِضها َعىل ُزَمالِئَي.
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إجابة ورقة عمل )1(

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

؟  ْهِريِّ 1. ما َمراِحُل َدْوَرِة َحياِة النَّباِت الزَّ
اإلنبات، النمو، تكوين البذور

ُدُث يف كلِّ َمْرَحَلٍة.  تي َتْ اِت الَّ 2. َأِصُف َأَهمَّ التََّغيُّ
أو  للبذرة عند زراعتها  املناسبة  احلرارة  املاء ودرجة  توافر  املرحلة عند  تبدأ هذه  اإلنبات:  مرحلة 
سقوطها عىل الرتبة، كام أنه يوجد يف البذرة من املواد الغذائية ما يلزمها لتبدأ باإلنبات؛ فتنتفخ ثم 
يظهر هلا جذر صغي، ثم تنمو من البذرة ساق صغية تتكّون يف قّمتها ورقة أو ورقتان صغيتان. 

ُيسّمى النبات الصغي املتكّون يف هذه املرحلة البادرة. 
مرحلة النمو: تنمو البادرة ويزداد طوهلا، وتبدأ أجزاء النبات بالظهور تباًعا يف أثناء نموه؛ لتصبح 

نباًتا مكتمل النمو، فتتكّون اجلذور ثم الساق التي تمل الوراق، ثم تظهر الزهار.
مرحلة تكوين البذور: تنتج الزهار ثامًرا يف داخلها بذور، فإذا توافرت للبذور اجلديدة الظروف 

املالئمة؛ فإهنا تنمو وتصبح نباتات جديدة، وهكذا تبدأ دورة حياة النبات مرة ثانية

137



)2(ورقة عمل

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

؟  ْهِريِّ ْهَرِة يف َتكاُثِر النَّباِت الزَّ يَُّة الزَّ 1. ما َأَهِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْهَرِة.  2. َأِصُف َتْركيَب الزَّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْهَرِة؟ ِن اْلُبذوِر بَِوساَطِة الزَّ 3. ما آلِيَُّة َتَكوُّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْسِم. ًدا َأَهمَّ َأْجزاِئها َعىل الرَّ 4. َأْرُسُم َزْهَرَة َنباٍت؛ ُمَدِّ

ُأَنظُِّم َنتاِئَج َعَمِلَ لَِعْرِضها َعىل ُزَمالِئَي.
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إجابة ورقة عمل )2(

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

؟  ْهِريِّ ْهَرِة يف َتكاُثِر النَّباِت الزَّ يَُّة الزَّ 1. ما َأَهِّ
الزهرة هي عضو التكاثر يف النباتات الزهرية.

ْهَرِة.  2. َأِصُف َتْركيَب الزَّ
تتوي الزهرة عىل السداة التي تتكّون من اخليط واملتك الذي ُينتج حبوب اللقاح، وتتوي عىل الكربلة 

التي تتكّون من امليسم والقلم واملبيض الذي ُينتج البويضات

ْهَرِة؟ ِن اْلُبذوِر بَِوساَطِة الزَّ 3. ما آلِيَُّة َتَكوُّ
عند انتقال حبوب اللقاح من املتك إىل الكربلة، ثم اندماج حبوب اللقاح مع البويضات؛ ينمو املبيض 

ويتطّور إىل ثمرة تتوي عىل البذور
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)3(ورقة عمل

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعّما َيْأيت:

؟  1. ما َمراِحُل دورِة َحياِة النَّباِت الاّلَزْهِريِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

 . ِة، يف َتكاُثِر النَّباِت الاّلَزْهِريِّ َكِريَّ ِة َواْلَمخاريِط الذَّ ُح َدْوَر ُكلٍّ ِمَن اْلَمخاريِط اْلُْنَثِويَّ 2. ُأَوضِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْسِم. ًدا َأَهمَّ اْلَمراِحِل َعىل الرَّ ؛ ُمَحدِّ 3. َأْرُسُم َدْوَرَة َحياِة َنباٍت الَزْهِريٍّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ُأَنظُِّم َنتاِئَج َعَمِلَ لَِعْرِضها َعىل ُزَمالِئَي.
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إجابة ورقة عمل )3(

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعّما َيْأيت:

؟  1. ما َمراِحُل دورِة َحياِة النَّباِت الاّلَزْهِريِّ
متر بمرحلة اإلنبات والنمو، ثم تصبح نباًتا كبًيا حيمل املخاريط الذكرية والنثوية.

 . ِة، يف َتكاُثِر النَّباِت الاّلَزْهِريِّ َكِريَّ ِة َواْلَمخاريِط الذَّ ُح َدْوَر ُكلٍّ ِمَن اْلَمخاريِط اْلُْنَثِويَّ 2. ُأَوضِّ
تنتقل حبوب اللقاح من المخاريط الذكرية إىل المخاريط النثوية حيث تتكّون البذور.
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)4(ورقة عمل

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

ْوُء، اْلماُء(؟  ياُح، َدَرَجُة احْلَراَرِة، الضَّ ها: )الرِّ 1. ما َأَثُر َعواِمِل اْلبيَئِة اْلتَِيِة يف َتكاُثِر النَّباتاِت َوُنُموِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ها ِمَن اْلبيَئِة اْلُْرُدنِيَِّة.  2. ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل َأَثِر ُكلٍّ ِمَن اْلَعواِمِل الّسابَِقِة، يف َتكاُثِر النَّباتاِت َوُنُموِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

ْلبِيَِّة لَِبْعِض اْلَعواِمِل الّسابَِقِة، يف ُنُموِّ النَّباتاِت َوَتكاُثِرها. ُح َطراِئَق لِْلِوقاَيِة ِمَن اْلثاِر السَّ 3. َأْقرَتِ
....................................................................................................................................

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

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

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

ُأَنظُِّم َنتاِئَج َعَمِلَ لَِعْرِضها َعىل ُزَمالِئَي.
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إجابة ورقة عمل )4(

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

ْوُء، اْلماُء(؟  ياُح، َدَرَجُة احْلَراَرِة، الضَّ ها: )الرِّ 1. ما َأَثُر َعواِمِل اْلبيَئِة اْلتَِيِة يف َتكاُثِر النَّباتاِت َوُنُموِّ
البذور، إاّل أن  اللقاح من نبات إىل آخر وهذا يؤدي إىل تكّون  انتقال حبوب  الرياح يف  الرياح: ُتسهم 

الرياح الشديدة قد ُتسّبب تساقط الزهار. 
درجة احلرارة: ارتفاع درجة احلرارة أو انخفاضها بشكل كبي قد يؤدي إىل موت النبات. 

ا قد يؤدي إىل موت النبات؛ بسبب عدم قدرته عىل صنع  الضوء: انخفاض شّدة اإلضاءة بشكل كبي جدًّ
غذائه. 

املاء: يؤدي اجلفاف إىل موت النباتات.

ها ِمَن اْلبيَئِة اْلُْرُدنِيَِّة.  2. ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل َأَثِر ُكلٍّ ِمَن اْلَعواِمِل الّسابَِقِة، يف َتكاُثِر النَّباتاِت َوُنُموِّ
الرياح: هبوب الرياح القوية يف موسم إزهار النباتات مثل الزيتون واللوزيات. 

درجة احلرارة: انخفاضها يف فصل الشتاء ُيسّبب الصقيع واالنجامد للنباتات، وارتفاعها يف فصل الصيف 
ُيسّبب اجلفاف. 

الضوء: النباتات التي تنمو يف أماكن الظل؛ يكون نمّوها ضعيًفا ويكون لوهنا مائاًل للصفرة. 
املاء: تعاين النباتات يف الصحراء من قّلة املياه، ما يؤّثر يف نمّوها وتكاثرها.

ْلبِيَِّة لَِبْعِض اْلَعواِمِل الّسابَِقِة، يف ُنُموِّ النَّباتاِت َوَتكاُثِرها. ُح َطراِئَق لِْلِوقاَيِة ِمَن اْلثاِر السَّ 3. َأْقرَتِ
عمل مصّدات للرياح، وتغطية النباتات بالبالستيك الشّفاف يف الشتاء، وحفر البار يف الصحراء.
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)5(ورقة عمل

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

1. ما َأَهمُّ حاجاِت اْلَحَيواناِت؟ 
....................................................................................................................................

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

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

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

2. ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل ِصغاِر اْلَحَيواناِت اْلقاِدَرِة َعىل َتْلبَِيِة حاجاِتا، َوِصغاِر اْلَحَيواناِت َغْيِ اْلقاِدَرِة 
َعىل َتْلبَِيِة حاجاِتا. 

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

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

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

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

3. َكْيَف ُتَلّبي َبْعُض اْلَحَيواناِت حاجاِت ِصغاِرها، ُأْعطي َأْمثَِلًة.
....................................................................................................................................

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

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

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

ُأَنظُِّم َنتاِئَج َعَمِلَ لَِعْرِضها َعىل ُزَمالِئَي.
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إجابة ورقة عمل )5(

أَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئَي يف اْلَمْجموَعِة، َوُأجيُب َعاّم َيْأيت:

1. ما َأَهمُّ حاجاِت اْلَحَيواناِت؟ 
الغذاء واملأوى والدفء واحلامية.

2. ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل ِصغاِر اْلَحَيواناِت اْلقاِدَرِة َعىل َتْلبَِيِة حاجاِتا، َوِصغاِر اْلَحَيواناِت َغْيِ اْلقاِدَرِة 
َعىل َتْلبَِيِة حاجاِتا. 
القادرة: الزواحف. 

غي القادرة: الطيور.

3. َكْيَف ُتَلّبي َبْعُض اْلَحَيواناِت حاجاِت ِصغاِرها، ُأْعطي َأْمثَِلًة.
بناء العشاش: الطيور. 

الغذاء: الغنام. 
احلامية: الرانب.
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أوراق عمل الوحدة الثالثة

)1(ورقة عمل

َعالَقُة اْلْفِتاِس َوالتَّناُفِس

ٍس بَِفريَستِِه، َوَعالَقِة َتناُفٍس يف نِظاٍم بيِئيٍّ يف اْلُقْرِب ِمْن ِمنَْطَقِة َسَكنَِي، . 1 ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل َعالَقِة ُمْفرَتِ
ُ َعالَقَتي ااْلْفرِتاِس َوالتَّناُفِس َبْيَ كاِئناٍت َحّيٍة َوُأْلِصُقها. َوَأْجَُع ُصَوًرا ُتَبيِّ

ِض ِمنَْطَقٍة ما لَِجفاٍف َشديٍد ُيَؤّدي إىِل َمْوِت . 2 حيَحِة يف ما َيْأيت: ِعنَْد َتَعرُّ جاَبِة الصَّ َأْختاُر َرْمَز اإْلِ
اْلَْشجاِر؛ َفإِنَّ اْلَعالَقَة َسَتنَْشُأ َبْيَ َنْوَعْيِ ِمَن اْلَحَيواناِت َتَتَغّذى َعىل اْلَْوراِق َسَتكوُن َعالَقَة:

     أ. َتناُفٍس.                   ب. َتقاُيٍض.                   ج. اْفرِتاٍس.                    د. َتعاُيٍش.
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َعالَقُة اْلْفِتاِس َوالتَّناُفِس

ٍس بَِفريَستِِه، َوَعالَقِة َتناُفٍس يف نِظاٍم بيِئيٍّ يف اْلُقْرِب ِمْن ِمنَْطَقِة َسَكنَِي، . 1 ُأْعطي َأْمثَِلًة َعىل َعالَقِة ُمْفرَتِ
ُ َعالَقَتي ااْلْفرِتاِس َوالتَّناُفِس َبْيَ كاِئناٍت َحّيٍة َوُأْلِصُقها. َوَأْجَُع ُصَوًرا ُتَبيِّ

- أمثلة عىل عالقات االفرتاس: 
القط والفأر، 

العصفور والدودة،...

ِض ِمنَْطَقٍة ما لَِجفاٍف َشديٍد ُيَؤّدي إىِل َمْوِت . 2 حيَحِة يف ما َيْأيت: ِعنَْد َتَعرُّ جاَبِة الصَّ َأْختاُر َرْمَز اإْلِ
اْلَْشجاِر؛ َفإِنَّ اْلَعالَقَة َسَتنَْشُأ َبْيَ َنْوَعْيِ ِمَن اْلَحَيواناِت َتَتَغّذى َعىل اْلَْوراِق َسَتكوُن َعالَقَة:

     أ. َتناُفٍس.                   ب. َتقاُيٍض.                   ج. اْفرِتاٍس.                    د. َتعاُيٍش.

أ. تنافس. 

إجابة ورقة عمل )1(
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)2(ورقة عمل

اْلَعالقاُت َبْيَ الكائِناِت اْلَحيَِّة يف النِّظاِم اْلبيئِيِّ

ُد َنْوَع اْلَعالَقِة َبْيَ اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة يف ُكلٍّ ِمَن اْلحاالِت اْلتَِيِة؛ ُمْسَتفيًدا ِمَن اْلَكِلامِت: اْفرِتاٌس،  ُأَحدِّ
َتعاُيٌش، َتناُفٌس، َتقاُيٌض.

َيَتَغّذى . 1 الّريمورا  َسَمَك  َأنَّ  َكام  َواْلِحماَيِة،  النَّْقِل  اْلِقْرِش يف  َسَمِك  ِمْن  الّريمورا  َسَمُك  َيْسَتفيُد 
ُر. َنْوُع  تي َيَخلُِّفها َسَمُك اْلِقْرِش، إِّما َسَمُك اْلِقْرِش َفال َيْسَتفيُد َوال َيَتَضَّ َعىل ُفتاِت اْلَفراِئِس الَّ
اْلَعالَقِة َبْيَ َسْمِك الّريمورا َوَسَمِك اْلِقْرِش ........................................................................
....................................................................................................................................

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

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

َتْعَمُل الطُّيوُر َعىل َتنْظيِف َوحيِد اْلَقْرِن َوِحماَيتِِه؛ َعْن طريِق َتْغِذَيتِها َعىل احْلََشاِت َواْلِفْطِرّياِت . 2
تي َتعيُش َعىل ِجْسِمِه. َنْوُع اْلَعالَقِة َبْيَ الطُّيوِر َوَوحيِد اْلَقْرِن ............................ َفْيِلّياِت الَّ َوالطُّ
....................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................
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اْلَعالقاُت َبْيَ الكائِناِت اْلَحيَِّة يف النِّظاِم اْلبيئِيِّ

ُد َنْوَع اْلَعالَقِة َبْيَ اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة يف ُكلٍّ ِمَن اْلحاالِت اْلتَِيِة؛ ُمْسَتفيًدا ِمَن اْلَكِلماِت: اْفرِتاٌس،  ُأَحدِّ
َتعاُيٌش، َتناُفٌس، َتقاُيٌض.

َيَتَغّذى . 1 الّريمورا  َسَمَك  َأنَّ  َكام  َواْلِحماَيِة،  النَّْقِل  اْلِقْرِش يف  َسَمِك  ِمْن  الّريمورا  َسَمُك  َيْسَتفيُد 
ُر. َنْوُع  تي َيَخلُِّفها َسَمُك اْلِقْرِش، إِّما َسَمُك اْلِقْرِش َفال َيْسَتفيُد َوال َيَتَضَّ َعىل ُفتاِت اْلَفراِئِس الَّ

اْلَعالَقِة َبْيَ َسْمِك الّريمورا َوَسَمِك اْلِقْرِش  تقايض.

َتْعَمُل الطُّيوُر َعىل َتنْظيِف َوحيِد اْلَقْرِن ِوِحماَيتِِه؛ َعْن طريِق َتْغِذَيتِها َعىل احْلََشاِت َواْلِفْطِرّياِت . 2
تي َتعيُش َعىل ِجْسِمِه. َنْوُع اْلَعالَقِة َبْيَ الطُّيوِر َوَوحيِد اْلَقْرِن تعايش. َفْيِلّياِت الَّ َوالطُّ

إجابة ورقة عمل )2(
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)3(ورقة عمل

تي َتليِهام: ، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اْلَْسِئَلِة الَّ ْكَلْيِ اْلتَِيْيِ ُل الشَّ َأَتَأمَّ

ْكَلْيِ )أ( َو)ب(. - َأِصُف ما ُأشاِهُدُه يف الشَّ

ْكَلْيِ )أ( َو)ب(. تي َتْظَهُر يف الشَّ ى َمْموعاُت اْلكاِئناِت احْلَيَِّة الَّ - ماذا ُتَسمَّ

- َأْذُكُر َأْمثَِلًة َعىل كاِئناٍت َحيٍَّة ُأْخرى ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه َتعيُش َمَع َبْعِضها.
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تي َتليِهام: ، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اْلَْسِئَلِة الَّ ْكَلْيِ اْلتَِيْيِ ُل الشَّ َأَتَأمَّ

ْكَلْيِ )أ( َو)ب(. - َأِصُف ما ُأشاِهُدُه يف الشَّ

إجابة متملة: جاعات من )السامك، جاعات من الطيور أرساب الطيور،...(

ْكَلْيِ )أ( َو)ب(. تي َتْظَهُر يف الشَّ ى َمْموعاُت اْلكاِئناِت احْلَيَِّة الَّ - ماذا ُتَسمَّ

املجتمع احليوي.

- َأْذُكُر َأْمثَِلًة َعىل كاِئناٍت َحيٍَّة ُأْخرى ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه َتعيُش َمَع َبْعِضها.

إجابة متملة: جاعات النمل والنحل،...

إجابة ورقة عمل )3(
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)4(ورقة عمل

لُتها َمصاِدُر الّطاَقِة َوَتَحوُّ

ْكماِل ُلْعَبِة اْلَكِلماِت اْلُمَتقاطَِعِة. َأْسَتْخِدُم اْلُجَمَل اْلتَِيَة؛ إِلِ

 : َعموِديٌّ

َدِة  ............... ِمْن َمصاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ  .1
َمْصَدُر طاَقٍة َينُْضُب ...............  .3

الُت الّطاَقِة يف اْلَخاّلِط، ِمْن طاَقٍة َكْهَرباِئيٍَّة إىِل ............... َتَحوُّ  .4

: ُأُفِقيٌّ

ُك )الّتوربيناِت( ............... َمْصَدُر طاَقٍة ُيَحرِّ  .2
ُث اْلبيَئَة ......................... َمْصَدُر طاَقٍة ال ُيَلوِّ  .5

ُث اْلبيَئَة ............... َمْصَدُر الّطاَقِة الَّذي ُيَلوِّ  .6

1
2

4
5

6

3
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لُتها َمصاِدُر الّطاَقِة َوَتَحوُّ

ْكماِل ُلْعَبِة اْلَكِلماِت اْلُمَتقاطَِعِة. َأْسَتْخِدُم اْلُجَمَل اْلتَِيَة؛ إِلِ

 : َعموِديٌّ

َدِة  الشمس. ِمْن َمصاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ  .1
َمْصَدُر طاَقٍة َينُْضُب الوقود.  .3

الُت الّطاَقِة يف اْلَخاّلِط، ِمْن طاَقٍة َكْهَرباِئيٍَّة إىِل حركية. َتَحوُّ  .4

: ُأُفِقيٌّ

ُك )الّتوربيناِت( مياه. َمْصَدُر طاَقٍة ُيَحرِّ  .2
ُث اْلبيَئَة رياح. َمْصَدُر طاَقٍة ال ُيَلوِّ  .5

ُث اْلبيَئَة نفط. َمْصَدُر الّطاَقِة الَّذي ُيَلوِّ  .6

إجابة ورقة عمل )4(
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أوراق عمل الوحدة الرابعة

)1(ورقة عمل

َوِر  سِّ يف اْلَمْوِقِف اْلُمَبيَِّن يف الصُّ ُ اْستِْخداَم ُعْضِو َأْو َأْعضاِء احْلِ ِع الَّذي ُيَبيِّ َأَضُع إِشاَرَة )ü( يف اْلُمَربَّ
اْلتَِيِة:

1

2

3

4
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إجابة ورقة عمل )1(
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)2(ورقة عمل

ُلْعَبُة التَّْعبرِي َعِن الّذاِت

ٌن. ، َوَرٌق ُمَلوَّ اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: َحَجُر َنْرٍد، ِمَقصٌّ

َأْعَجَبني َأْعَجَبني

َأْعَجَبني

َلْم ُيْعِجْبنيَأْعَجَبني

َلْم ُيْعِجْبني

َلْم ُيْعِجْبني

َلْم ُيْعِجْبني

َلْم ُيْعِجْبني

َأْعَجَبني

اْلبِداَيُة

النِّهاَيُة
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قواعد اللعبة:

خيتار كال الالعبي رمًزا مميًزا ويرسمه، ثم يقّصه ويضعه يف مربع البداية. �

يرمي الالعبان حجر النرد بالتناوب، وحيّركان الرمز وفق املربعات املعروضة. �

عند الوصول إىل املربع املقصود، أخرب الالعب الخر بحدث ما متعّلق بالكلمة املوجودة يف املربع. �

يمكن لعب هذه اللعبة عدة مرات كام تريد، ويمكن تغيي الكلامت إذا أردت: �

)غاِضٌب / هاِدٌئ(

)َسعيٌد / َحزيٌن(

)َأْعَجَبني / َلْم ُيْعِجْبني(

)آِمٌن / َغْيُ آِمٍن(

)خاِئٌف / واثٌِق(

)َجيٌِّد / َسيٌِّئ(
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)1(ورقة عمل

ُكَتُل اْلُحجوِم اْلُمَتساِوَيِة ِمَن اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة

ااْلْسُم: ..............................                            الّتاريُخ: ..............................

َشِب:  باٌت ُمَتساِوَيٌة يف اْلَحْجِم ِمَن اْلَحديِد َواخْلَ َلَديَّ ُمَكعَّ

امْليزاِن، َوَوَضْعُت . 1 ِة  َب اْلَحديِد يف َكفَّ إِذا َوَضْعُت ُمَكعَّ
 ُ ُهما َأْثَقُل؟ ُأَفرسِّ ْخرَى َفَأيُّ ِة اْلُ َب اْلَخَشِب يف اْلَكفَّ ُمَكعَّ

إِجاَبتَِي.
ِمَن . 2 َبْيِ  َوُمَكعَّ ٍة  َكفَّ اْلَحديِد يف  ِمَن  َبْيِ  ُمَكعَّ إِذا َوَضْعُت 

ُ إِجاَبتَِي. ُهما َأْثَقُل؟ ُأَفرسِّ ْخرَى َفَأيُّ ِة اْلُ اْلَخَشِب يف اْلَكفَّ
ُكَتٌل . 3 هَلا  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَموادِّ  ِمَن  اْلُمَتساِوَيُة  اْلُحجوُم 

ُ إِجاَبتَِي. ُمَتساِوَيٌة. هِذِه اْلُجْمَلُة َصحيَحٌة َأْم َخَطٌأ )............(. ُأَفرسِّ
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َشِب:  باٌت ُمَتساِوَيٌة يف اْلَحْجِم ِمَن اْلَحديِد َواخْلَ َلَديَّ ُمَكعَّ

ُهما . 1 ْخرَى َفَأيُّ ِة اْلُ َب اْلَخَشِب يف اْلَكفَّ ِة امْليزاِن، َوَوَضْعُت ُمَكعَّ ديِد يف َكفَّ َب احْلَ إِذا َوَضْعُت ُمَكعَّ
ُ إِجاَبتَِي. َأْثَقُل؟ ُأَفرسِّ

كتلته  فتكون  أكثر  مادة  احلديد حيتوي عىل  أثقل من مكعب اخلشب؛ لن مكعب  احلديد  مكعب 
أكرب.

َأْثَقُل؟ . 2 ُهما  َفَأيُّ ْخرَى  ِة اْلُ اْلَكفَّ َبْيِ ِمَن اْلَخَشِب يف  ٍة َوُمَكعَّ ديِد يف َكفَّ َبْيِ ِمَن احْلَ إِذا َوَضْعُت ُمَكعَّ
ُ إِجاَبتَِي. ُأَفرسِّ

مكعبان من احلديد أثقل من مكعبي من اخلشب؛ لن مكعَبي احلديد فيهام مادة أكرب فكتلتهام أكرب 
من مكعَبي اخلشب.

َخَطٌأ . 3 َأْم  َصحيَحٌة  اْلُجْمَلُة  هِذِه  ُمَتساِوَيٌة.  ُكَتٌل  هَلا  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَموادِّ  ِمَن  اْلُمَتساِوَيُة  اْلُحجوُم 
ُ إِجاَبتَِي. )............(. ُأَفرسِّ

اجلملة خطأ؛ فال ُيشرتط أن تكون املواد ذات احلجوم املتساوية هلا كتل متساوية. فمثاًل كرة التنس 
أثقل من كرة بالستيكية هلا احلجم نفسه لكرة التنس.
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ُر َحْجَم َحَجٍر؟ َكْيَف ُنَقدِّ

ااْلْسُم: ..............................                            الّتاريُخ: ..............................

ِمَي إجياَد َحْجِم َحَجٍر َكام يف الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة. َأَحُد  َطَلَب إَِلَّ ُمَعلِّ
َل إىِل َحلِّ اْلُمْشِكَلِة َكام َيْأيت:  ُزَمالئَِي َتَوصَّ

َجِر َوُهَو ِجْسٌم َغْيُ ُمْنَتِظِم . 1 ُر َحْجَم احْلَ َد اْلُمْشِكَلَة: َكْيَف ُنَقدِّ َحدَّ
ْكِل؟ الشَّ

َجِر، . 2 احْلَ َأْبعاِد  ِقياُس  َوِهَي:  ِل،  لِْلحَّ اْلُمْقَتَرَحَة  اْلَبدائَِل  َد  َحدَّ
يادِة يف ِقراَءِة اْلِمْخباِر. َوْضُعُه يف ِمْخباٍر بِِه ماٌء َوِحساُب الزِّ

الّثاين . 3 َواْلَبديُل  ْكِل،  الشَّ ُمْنَتِظِم  َغْيُ  اْلَحَجَر  نَّ  ِلَ َمْرفوٌض؛  ُل  وَّ اْلَ اْلَبديُل  اْلَبدائِِل:  َة  ِصحَّ اْخَترَبَ 
ْكِل َوال َيذوُب يف امْلاِء.  ُمناِسٌب إِْذ إِنَّ اْلَحَجَر َغْيُ ُمْنَتِظِم الشَّ

َل َزميِلَ إىِل اْلَبديِل امْلُناِسِب لَِحلِّ اْلُمْشِكَلِة، َوُهَو: َوْضُعُه يف ِمْخباٍر بِِه ماٌء َوِحساُب . 4 ِمّما َسَبَق َتَوصَّ
ُح َرْأيي يف َطريَقِة َتْفكِي َزميِلَ لَِحلِّ اْلُمْشِكَلِة الّسابَِقِة.  يادِة يف ِقراَءِة اْلِمْخباِر. ُأَوضِّ الزِّ
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َل إىِل َحلِّ اْلُمْشِكَلِة  ِمَي إجياَد َحْجِم َحَجٍر َكام يف الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة. َأَحُد ُزَمالئَِي َتَوصَّ َطَلَب إَِلَّ ُمَعلِّ
َكام َيْأيت: 

ْكِل؟. 1 َجِر َوُهَو ِجْسٌم َغْيُ ُمْنَتِظِم الشَّ ُر َحْجَم احْلَ َد اْلُمْشِكَلَة: َكْيَف ُنَقدِّ َحدَّ

َوِحساُب . 2 ماٌء  بِِه  ِمْخباٍر  يف  َوْضُعُه  اْلَحَجِر،  َأْبعاِد  ِقياُس  َوِهَي:  ِل،  لِْلحَّ اْلُمْقَتَرَحَة  اْلَبدائَِل  َد  َحدَّ
يادِة يف ِقراَءِة اْلِمْخباِر. الزِّ

الّثاين . 3 َواْلَبديُل  ْكِل،  الشَّ ُمْنَتِظِم  َغْيُ  اْلَحَجَر  نَّ  ِلَ َمْرفوٌض؛  ُل  وَّ اْلَ اْلَبديُل  اْلَبدائِِل:  َة  ِصحَّ اْخَترَبَ 
ْكِل َوال َيذوُب يف امْلاِء.  َجَر َغْيُ ُمْنَتِظِم الشَّ ُمناِسٌب إِْذ إِنَّ احْلَ

َل َزميِلَ إىِل اْلَبديِل امْلُناِسِب لَِحلِّ اْلُمْشِكَلِة، َوُهَو: َوْضُعُه يف ِمْخباٍر بِِه ماٌء َوِحساُب . 4 ِمّما َسَبَق َتَوصَّ
ُح َرْأيي يف َطريَقِة َتْفكِي َزميِلَ لَِحلِّ اْلُمْشِكَلِة الّسابَِقِة.  يادِة يف ِقراَءِة اْلِمْخباِر. ُأَوضِّ الزِّ

الطريقة التي اتبعها زميل يف احلل منطقية، واالقرتاحان مرّتبان بطريقة مناسبة إلجياد احلل،. اّتبع 
طريقة التفكي )حل املشكلة(.  
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ِة اِت اْلمادَّ َبْعُض َتَغريُّ

ااْلْسُم: ..............................                            الّتاريُخ: ..............................

 ِ التََّغيُّ َنْوَع  َد  ُأَحدِّ َأْن  َواْلَمْطلوُب  ِة،  اْلمادَّ َعىل  َتْطَرُأ  تي  الَّ اِت  التََّغيُّ َبْعَض  ُح  ُيَوضِّ اْليِت  اجْلَْدَوُل 
َبِب.  ( َمَع ِذْكِر السَّ ، كيمياِئيٌّ )فيزياِئيٌّ

ْقُم ِةالرَّ ْجراُء الَّذي َحَدَث لِْلمادَّ اإْلِ
ِ َنْوُع التََّغريُّ

َبُب السَّ
كيميائِيٌّفيزيائِيٌّ

َتْكسُي َأصابِِع َطباشَي بِِمْطَرَقٍة.1

اْحرِتاُق اْلَخَشِب.2

َسْحُب النُّحاِس ِمْن َأْسالٍك.3

اْنِصهاُر اْلَحديِد لَِتْشكيِلِه.4

ِر يف امْلاِء.5 كَّ َذَوباُن السُّ
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 ِ التََّغيُّ َنْوَع  َد  ُأَحدِّ َأْن  َواْلَمْطلوُب  ِة،  اْلمادَّ َعىل  َتْطَرُأ  تي  الَّ اِت  التََّغيُّ َبْعَض  ُح  ُيَوضِّ اْليِت  اجْلَْدَوُل 
َبِب.  ( َمَع ِذْكِر السَّ ، كيمياِئيٌّ )فيزياِئيٌّ

ْقُم ِةالرَّ ْجراُء الَّذي َحَدَث لِْلمادَّ اإْلِ
ِ َنْوُع التََّغريُّ

َبُب السَّ
كيميائِيٌّفيزيائِيٌّ

مادة الطباشي بقيت كام هي بعد الطرق ومل تتغّي.√َتْكسُي َأصابِِع َطباشَي بِِمْطَرَقٍة.1

نتج عن احرتاق اخلشب مادة جديدة ختتلف عن مادة √اْحرِتاُق اْلَخَشِب.2
اخلشب الصلية.

النحاس عند سحبها من √َسْحُب النُّحاِس ِمْن َأْسالٍك.3 مل حيدث أي تغّي عىل مادة 
السالك.

مادة √اْنِصهاُر اْلَحديِد لَِتْشكيِلِه.4 تبقى  إذ  جديدة  مادة  ُيعطي  ال  احلديد  انصهار 
احلالة  من  تّول  لكنّه  انصهاره،  بعد  حتى  احلديد 

الصلبة إىل احلالة السائلة.

ِر يف امْلاِء.5 كَّ ُيغّي يف طبيعة √َذَوباُن السُّ فيزيائي، ال  تغّي  املاء  السّكر يف  ذوبان 
بي  السّكر  مادة  اختفاء  هو  حيدث  والذي  السّكر، 

جزيئات املاء.
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ملحق إجابات أسئلة كتاب األنشطة والتامرين والختبارات الدولية الوحدة )1(

10

التَّْصنیُف Classification َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
. موعاتٍ جْ فاتِها في مَ صِ ها وَ صائِصِ ةِ في خَ تَشابِهَ مُ ياءِ الْ َشْ عُ األْ ضْ : وَ نيفُ التَّصْ

ةً  كَ تَرَ شْ ةً مُ دَ ةً واحِ فَ تارُ صِ ها، ثُمَّ أَخْ نِّفُ أُصَ تي سَ ياءَ الَّ َشْ الً األْ ظُ أَوَّ نِّفُ أُالحِ ما أُصَ نْدَ عِ
رَ  ناصِ عَ الْ عُ  أَضَ وَ لِّها.  كُ ةِ  موعَ جْ مَ الْ رِ  ناصِ عَ يْنَ  بَ يْسَ  لَ وَ  ، ةِ موعَ جْ مَ الْ رِ  ناصِ عَ بَعْضِ  يْنَ  بَ

. ئِيَّةٍ زْ ةٍ جُ ها في مَجموعَ سُ ةُ نَفْ فَ ها الصِّ تي لَ الَّ
ها؟ بَ بُذورِ سْ ةُ حَ يَّ رِ هْ نَّفُ النَّباتاتُ الزَّ يْفَ تُصَ كَ

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
 . ءِ بِالنَّشاطِ بَدْ بْلَ الْ ازاتِ قَ فّ قُ تَدي الْ أَرْ

 : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ها.  نْتِجُ تي تُ ماءَ النَّباتاتِ الَّ نُ أَسْ وِّ أُدَ ، وَ نٍ عُّ بُذورَ بِتَمَ صُ الْ حَّ : أَتَفَ ظُ 1. أُالحِ

 . بُذورِ ةَ الْ لِفَ : أُزيلُ أَغْ بُ رِّ 2. أُجَ
الفِها. ةِ غِ دَ إِزالَ عْ ا بَ يِّدً بُذورَ جَ صُ الْ حَّ : أَتَفَ ظُ 3. أُالحِ

. يْنِ يَ تَساوِ يْنِ مُ مَ بُذورِ إِلى قِسْ لَ الْ لُ فَصْ 4. أُحاوِ
 ، يْنِ مَ قِسْ إِلى  ها  بَذورُ تْ  مَ قُسِ تي  الَّ ةُ  موعَ جْ مَ الْ ما:  ، هُ تَيْنِ موعَ جْ مَ بُذورَ في  الْ عُ  5.أَضَ

. يْنِ مَ ها إِلى قِسْ مْ بُذورُ سَ قْ مْ تُ تي لَ الَّ وَ
؟ تَيْنِ قَ لْ تي لِنَباتاتٍ ذاتِ فَ بُذورُ الَّ ما الْ ؟ وَ ةٍ لْقَ تي لِنَباتاتٍ ذاتِ فَ بُذورُ الَّ : ما الْ تَنْتِجُ 6. أَسْ

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

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

  . نيفِ ةَ التَّصْ هارَ سُ مَ : أُمارِ فُ دَ الْهَ

 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

ازاتٌ فّ قُ ةٌ  نْقوعَ ينٌ بالستيكِيَّةٌبُذورٌ مَ كّ سِ

11

10

12

14

18

20

22

24

25

عُ أَنْ يَعيشَ هذا الطّائِرُ في: قَّ . أَتَوَ لَ طائِرٍ جْ لُ رِ كْ ثِّلُ الشَّ مَ 1. يُ
ةٍ. يْرَ د) بُحَ  . راءِ حْ جـ) الصَّ ةٍ.  رَ لِ ذُ قْ ب) حَ  . ةِ غابَ      أ) الْ

: ةً رَ شَ ثِّلُ حَ مَ تِيَةِ ال يُ كالِ اآلْ َشْ دُ األْ 2. أَحَ
  

: ةً نِحَ تَلِكُ أَجْ مْ تِيَةِ يَ يَواناتِ اآلْ دُ الْحَ 3. أَحَ
. نَبٌ د) أَرْ  . أْرٌ جـ) فَ  . عٌ دَ فْ ب) ضِ  . فورٌ صْ       أ) عُ

ةُ  ها. قالَتْ أَميرَ ضِ نْ بَعْ يَواناتُ عَ تَلِفُ الْحَ روا بِماذا تَخْ كُ ذْ بَةِ أَنْ يَ لَ ةُ إِلى الطَّ لِّمَ عَ مُ بَتِ الْ لَ 4. طَ
ها:  ضِ نْ بَعْ يَواناتُ عَ ما الْحَ تَلِفُ فيهِ يَّتَيْنِ إِضافِيَّتَيْنِ تَخْ تُبُ خاصّ . أَكْ مِ جْ تَلِفُ في الْحَ إِنَّها تَخْ
أ   ) .........................................................................................................................................................           
ب) .........................................................................................................................................................
تي،  اآلْ لِ  وِ دْ الْجَ في  يَواناتِ  الْحَ هِ  هذِ نِّفُ  أُصَ  . يَواناتِ الْحَ نَ  مِ دٍ  دَ لِعَ سومٌ  رُ يَ  أَمامِ  .5

نْتَمي إِليها:  تي تَ موعةِ الَّ جْ مَ بَ الْ سْ حَ

 

عٌ                        أَفْعى   دَ فْ رابٌ               ضِ شٍ                  غُ ةُ قِرْ كَ مَ ةٌ            سَ لَ دٌ                          نَمْ               أَسَ

 

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ

بوتٌ نْكَ عَ لَةٌ ةٌنَمْ رادَ جَ
ةٌ فَراشَ

يِيّاتٌ دْ مائِيّاتٌثَ رْ ماكٌبَ راتٌأَسْ شَ فُطُيورٌحَ واحِ زَ

 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ
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د)   جـ)  ب)        أ)  

إجابات أسئلة مهارة العلم: 
6  أستنتج
نباتات ذات الفلقة: الشعي. �
نباتات ذات الفلقتي: بذور البطيخ، الكتان �

إجابات األسئلة من الختبارات الدولية  الوحدة )1(   

)د ( بحية.  1

)ب( عنكبوت.  2

)أ( عصفور.  3

  4

أ( ختتلف يف طريقة احلركة.

ب( غطاء اجلسم.

  5

زواحف طيور حرشات أسامك برمائّيات ثديّيات

أفعى غراب نملة سمكة قرش ضفدع أسد
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12 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

يَواناتِ  ةِ الْحَ موعَ جْ مِ مَ راغَ بِاسْ فَ ُ الْ ألَ . أَمْ يَواناتِ موعاتِ الْحَ جْ يِّزاتِ مَ فُ مَ لٌ تَصِ مَ يَ جُ امِ 6. أَمَ
ها. يِّزُ تي تُمَ الَّ

..................................... : ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ لٍ جُ اتُ 6 أَرْ يَواناتُ ذَ          أ   ) الْحَ
: ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ وُ رْ فَ رُ أَوِ الْ عْ ها الشَّ مَ سْ طّي جِ غَ تي يُ يَواناتُ الَّ         ب) الْحَ

  .....................................               
............................ : ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ شورُ قُ ها الْ مَ سْ طّي جِ تي تُغَ يَواناتُ الَّ          جـ ) الْحَ
............................. : ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ يشُ ها الرّ مَ سْ طّي جِ غَ تي يُ يَواناتُ الَّ         د   ) الْحَ

: ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ فِ راشِ طًّى بِالْحَ غَ ها جافٌّ مُ لْدُ تي جِ يَواناتُ الَّ         هـ) الْحَ
   .....................................               

نْ طَريقِ  تَنَفَّسُ عَ تَ ، وَ ياتَها في الْماءِ أُ حَ بْدَ ، وتَ طْبٌ ها رَ لْدُ تي جِ يَواناتُ الَّ        و ) الْحَ
  .................................. : ةِ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ ، تَ جودِها فِي الْماءِ ناءِ وُ ياشيمِ في أَثْ                الْخَ

صائِصِ  نْ خَ يَّتَيْنِ مِ تُبُ خاصِّ أَكْ  . يَّةً تَطيرُ ةٍ كائِناتٍ حَ ةٍ عامَّ ديقَ ةٍ في حَ لَ وْ أَتْ دينا في جَ 7. رَ
. ةِ تَلِفَ خْ مُ يَّةِ الْ يْنِ الْكائِناتِ الْحَ نْ بَ يْها مِ فَ إِلَ رُّ ما التَّعَ هِ نْ طَريقِ تَطيعُ دينا عَ الطُّيورِ تَسْ

  . ........................................................................................................................ (1      
 . ........................................................................................................................ (2      

ما  هِ نْ طَريقِ بَةُ عَ لَ تَطيعُ الطَّ يَّتَيْنِ يَسْ تُبُ خاصِّ . أَكْ ةً تَلِفَ خْ لِ نَباتاتٍ مُ قْ بَةُ في الْحَ لَ دَ الطَّ 8. شاهَ
 . نيفَ النَّباتاتِ تَصْ

  . ........................................................................................................................ (1      
 . ........................................................................................................................ (2      

   6

أ   ( احليوانات ذات 6 أرجل، تنتمي إىل مموعة: احلشات.
مموعة:  إىل  تنتمي  الفرو،  أو  الشعر  جسمها  ُيغّطي  التي  احليوانات  ب( 

الثديّيات.
جـ( احليوانات التي ُتغّطي جسمها القشور، تنتمي إىل مموعة: السامك.

د  ( احليوانات التي ُيغّطي جسمها الريش، تنتمي إىل مموعة: الطيور.
إىل مموعة:  تنتمي  باحلراشف،  مغّطى  التي جلدها جاّف  احليوانات  هـ( 

الزواحف.
و ( احليوانات التي جلدها رطب، وتبدأ حياتا يف املاء، وتتنّفس عن طريق 

اخلياشيم يف أثناء وجودها يف املاء، تنتمي إىل مموعة: الربمائّيات.

7  )1( ُيغّطي جسمها الريش.  )2( هلا منقار.

8   )1( وجود الزهار. )2( وجود البذور: ذات الفلقة وذات الفلقتي

9   احلشات

10  ُمغّطاة البذور نباتات زهرية

11  الزهرية

12  )أ( احلراشف

     )ب( محاية احليوان

13

نْتَمي هذا ةٍ يَ موعَ جْ . إِلى أَيِّ مَ عارٍ تِشْ نا اسْ رْ هُ قَ يًّا لَ ةِ كائِنًا حَ ديقَ نارُ في الْحَ تْ مَ دَ 9 .وَجَ
؟  يُّ       الْكائِنُ الْحَ

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

نْتَمي هذا ةٍ يَ موعَ جْ . إِلى أَيِّ مَ لَ الثِّمارِ هُ داخِ نُ بُذورُ وَّ تَكَ ا تَ باتً ةِ نَ ديقَ نٌ في الْحَ وْ دَ عَ جَ 10.وَ
؟           النَّباتُ

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

؟  نْتَمي هذا النَّباتُ ةٍ يَ موعَ جْ . إِلى أَيِّ مَ تَيْنِ قَ لْ فَ هُ منْ ذاتِ الْ 11.نَباتٌ بُذورُ
...........................................................................................................................................................  

؟ فِ واحِ ةِ الزَّ موعَ جْ نْتَمي إِلى مَ تي تَ يَواناتِ الَّ لْدَ الْحَ طّي جِ غَ 12.  أ) ما الَّذي يُ
...........................................................................................................................................................  

؟   تَبْتُهُ مِ الَّذي كَ سْ طاءِ الْجِ ةُ غِ ظيفَ           ب) ما وَ
...........................................................................................................................................................  

 . يَواناتِ الْحَ نيفُ النَّباتاتِ وَ ةُ 1: تَصْ دَ حْ الْوَ

167



18  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

َعَمُل النَّماِذِج Models Making َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
يَّنٍ  عَ مُ كيبٍ  تَرْ في  زاءِ  َجْ األْ مِ  فَهْ لى  عَ دُ  تُساعِ تي  الَّ الطَّرائِقِ  نَ  مِ النَّماذِجِ  لُ  مَ عَ دُّ  عَ يُ
يْفَ  رِ كَ وُّ لى تَصَ ني هذا عَ دُ ؛ إِذْ يُساعِ بَرَ رَ أَوْ أَكْ غَ ياءُ أَصْ َشْ رَ األْ ، أَوْ لِتَظْهَ لِيّاتِ مَ عَ مِ الْ فَهْ وَ

. مُ بِالْحاسوبِ مَّ بَعْضُ النَّماذِجِ تُصَ ا. وَ عً ءٍ ما مَ يْ ناتُ شَ وِّ كَ بِطُ مُ تَ رْ تَ
يِّ  الْحَ الْكائِنِ  مَ  جْ حَ يَ  أُراعِ أَنْ  بُ  يَجِ ؛  يٍّ حَ كائِنٍ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لِدَ ا  جً نَموذَ نَعَ  أَصْ يْ  كَ
رَ  تَظْهَ وَ  ، الئِيَ مَ زُ لى  عَ هُ  ضُ رِ أَعَ ما  نْدَ عِ تُهُ  يَ ؤْ رُ لَ  هُ لِتَسْ هِ،  وِّ نُمُ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  كُ في 
ني  دُ تُساعِ تِيَةُ سَ اآلْ ةُ  ئِلَ َسْ األْ  . ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ دَ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  النَّموذَجِ في كُ تَفاصيلُ 

: يِّ ياةِ الْكائِنِ الْحَ ةِ حَ رَ وْ بٍ لِدَ ناسِ جٍ مُ لِ نَموذَ مَ لى عَ عَ
تَها. جَ ذَ تُ نَمْ تَرْ تي اخْ ياةِ الَّ ةِ الْحَ رَ وْ لِ دَ راحِ دَ مَ دَ دُ عَ دِّ 1. أُحَ

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

؟ لَةٍ حَ رْ لِّ مَ يَبْلُغُ قِياسُ أَبْعادِ الْكائِنِ في كُ مْ سَ 2. كَ
...........................................................................................................................................................   

كِنُني أَنْ أُضيفَ  مْ ، فَماذا يُ يِّ قيقِ مِ الْحَ جْ نَ الْحَ بَرُ مِ جَ أَكْ رَ أَنَّ النَّموذَ دْتُ أَنْ أُظْهِ 3. إِذا أَرَ
هِ؟ مِ جْ نْ حَ ةً عَ رَ طِيَ فِكْ ُعْ يَ ألِ إِلى نَموذَجِ

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

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

ا. لُ نَموذَجً مَ أَعْ
. ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ثِ عَ دُّ بُ في التَّحَ غَ يًّا أَرْ تارُ كائِنًا حَ 1. أَخْ

بُ  تُناسِ أَراها  تي  الَّ َدَواتِ  األْ دامِ  تِخْ بِاسْ يِّ  الْحَ الْكائِنِ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لدَ ا  جً نَموذَ لُ  مَ أَعْ  .2
. يِّ وِّ الْكائِنِ الْحَ لَ نُمُ راحِ بَيِّنًا فيهِ مَ ، مُ يَ ةَ نَموذَجِ رَ فِكْ

.ر ُخْ موعاتِ األْ جْ مَ الئِيَ في الْ مَ يَ بِنَماذِجِ زُ نُ نَموذَجِ 3. أُقارِ
. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ يَ أَمامَ زُ نْ نَموذَجِ ثُ عَ دَّ : أَتَحَ لُ 4. أَتَواصَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ

ملحق إجابات أسئلة كتاب األنشطة والتامرين والختبارات الدولية الوحدة )2( 

مهارة العلم

إجابة أسئلة مهارة العلم تعتمد عىل ما خيتاره الطالب.
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19

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

: بَيْضَ عُ الْ يَواناتِ ال يَضَ هِ الْحَ دُ هذِ  1. أَحَ
. فُ الحِ .                د) السَّ فادِعُ .                جـ) الضَّ .                 ب) الْكِالبُ جاجُ        أ) الدَّ

. عُ لِلْغِذاءِ رَ زْ  2. ........................  نَباتٌ يُ
. طْنُ قُ .             د) الْ سُ جِ .                      جـ) النَّرْ .                  ب) التَّبْغُ زُّ َرُ      أ) األْ

لُ صُ . ماذا يَحْ ةِ تَلِفَ خْ مُ وادِّ الْ مَ نَ الْ دٍ مِ دَ نْ عَ النَّباتاتِ مِ يَواناتِ وَ سامُ الْحَ نُ أَجْ وَّ تَكَ  3.  تَ
؟ النَّباتاتُ يَواناتُ وَ ما تَموتُ الْحَ نْدَ وادِّ عِ مَ هِ الْ            لِهذِ

. النَّباتاتِ يَواناتِ وَ عَ الْحَ تَموتُ مَ أ   ) 
. يِّ وِّ غِالفِ الْجَ رُ إِلى الْ تَبَخَّ تَ ب) 

. بيئَةِ تَعودُ ثانِيَةً إِلى الْ جـ) 
. ةٍ تَلِفَ خْ وادَّ مُ يَّرُ إِلى مَ تَغَ تَ د   ) 

: ةٌ غيرَ صٌ صَ ، أُصُ ةٌ بَ رْ ، تُ ، ماءٌ : بُذورٌ تِيَةِ وادِّ اآلْ مَ دامِ الْ تِخْ 2) بِاسْ
. وِّ النَّباتِ يَّةَ الْماءِ في نُمُ مِّ حُ أَهَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        أ   ) أَصِ

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

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

  . وِّ النَّباتِ ءِ في نُمُ وْ أْثيرَ الضَّ حُ تَ ضِّ ةً تُوَ بَ رِ فُ تَجْ        ب) أَصِ
...........................................................................................................................................................  

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

  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ

 1
1.  )ب( الكالب.

2. )أ( الرّز.
3. )د( تعود إىل الرتبة.

 2
وضع كمية الرتبة نفسها يف أصيصي، ترقيم كل من  )أ( 
عدد  زراعة   ،)2 وأصيص   ،1 )أصيص  الصيصي 
البذور نفسه يف كل من الصيصي، إضافة كمية من 
لألصيص  ماء  إضافة  عدم   ،1 رقم  لألصيص  املاء 
رقم 2، االستمرار بري الصيص رقم 1 وعدم ري 

الصيص رقم 2، ومالحظة النتائج.
وضع كمية الرتبة نفسها يف أصيصي، ترقيم كل من  )ب( 
عدد  زراعة   ،)2 وأصيص   ،1 )أصيص  الصيصي 
كمية  إضافة  الصيصي،  من  كل  يف  نفسه  البذور 
من املاء لألصيص رقم 1، وإضافة كمية املاء نفسها 
لألصيص رقم 2، وضع الصيص رقم 1 يف الضوء، 
معتم،  كرتوين  بصندوق   2 رقم  الصيص  وتغطية 
رقم  والصيص   1 رقم  الصيص  بري  االستمرار 
ومالحظة  نفسه،  الوقت  ويف  نفسها  املاء  وبكمية   2

النتائج.

إجابات أسئلة الختبارات الدولية الوحدة )2(
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26. يَّةِ في النِّظامِ الْبيئِيِّ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 3:الْعَالقاتُ بَ دَ حْ الْوَ

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

: طْ يَّةٍ فَقَ تِيَةِ تُشيرُ إِلى كائِناتٍ حَ د اآلْ       1. إِحْ
. جارُ َشْ ، األْ ، الطُّيورُ َنْهارُ .                         ب) األْ َنْهارُ ، األْ ، النّارُ يومُ غُ             أ  ) الْ
. يومُ غُ ، الْ يدانُ ، الدّ جارُ َشْ .              د  ) األْ يدانُ ، الدّ جارُ َشْ ، األْ           جـ) الطُّيورُ

فْعِ يْها لِدَ لَ لُ عَ صُ تي يَحْ ةِ الَّ رُ الطّاقَ دَ صْ . مَ لى التَّلَّةِ وائِيَّةَ إِلى أَعْ هَ تَهُ الْ اجَ رّ دٌ دَ يْ فَعُ زَ دْ       2. يَ
: ةِ اجَ رّ             الدَّ

                   . هُ لَ ناوَ غِذاءُ الَّذي تَ             أ   ) الْ
ا. اها سابِقً تي أَدّ             ب) التَّمارينُ الَّ

يْها.             لَ شي عَ تي يَمْ ضُ الَّ َرْ            جـ ) األْ
ها.  فَعُ دْ تي يَ وائِيَّةُ الَّ هَ ةُ الْ اجَ رّ             د  ) الدَّ

، نَواتِ نَ السَّ ديدِ مِ عَ رورِ الْ دَ مُ ةُ بَعْ بَ تِ التُّرْ رَ فِ . إِذا حُ ةِ بَ ياءِ في التُّرْ َشْ فَنُ بَعْضُ األْ        3. تُدْ
: يَ ما هِ بْقى كَ لِ أَنْ تَ تَمَ حْ مُ نَ الْ تِيَةِ مِ ياءِ اآلْ َشْ أَيُّ األْ           فَ

             . .                    ب) كوبٌ بالستيكِيٌّ ةِ طائِرٍ يْضَ ةُ بَ رَ             أ  ) قِشْ
. تُقالٍ رْ رُ بُ .                          د  ) قِشْ قِيٌّ رَ نٌ وَ حْ           جـ) صَ

عُ قَّ ، فَماذا أَتَوَ راصيرِ ةِ الصَّ ماعَ دادُ جَ تْ أَعْ ناقَصَ . إِذا تَ راصيرِ لى الصَّ فادِعُ عَ  الضَّ ذّ تَغَ تَ  .4      
؟ ةِ نْطَقَ مِ فادِعِ في تِلْكَ الْ دادِ الضَّ َعْ ثَ ألِ دُ             أَنْ يَحْ

. يَ ما هِ بْقى كَ .                          جـ) تَ دادُ زْ .                                 ب) تَ لُّ قِ              أ)  تَ

: يَ لِّالتُ هِ حَ مُ       5. الْ
ها. سِ ها بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ يَّةٌ تَصْ .       ب) كائِناتٌ حَ يِّتَةَ مَ لِّلُ الْكائِناتِ الْ يَّةٌ تُحَ              أ  ) كائِناتٌ حَ

.ر يَواناتٍ أُخْ اُد حَ طَ يَواناتٌ تَصْ .               د  ) حَ لى النَّباتاتِ  عَ ذّ يَواناتٌ تتَغَ           جـ) حَ
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. يَّةِ في النِّظامِ الْبيئِيِّ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 3:الْعَالقاتُ بَ دَ حْ الْوَ

ةٌ رَ جَ شَ

فورٍ صْ لُ عُ نْزِ مَ

لٌ نْزِ مَ

خورٌ صُ

راواتٌ ضْ خَ

سُ مْ الشَّ

صافيرُ عَ

ياجٌ سِ

نْجابٌ سِ

. غِذاءِ نْعِ الْ سِ لِصُ مْ ةَ الشَّ مُ طاقَ دِ تَخْ ، يَسْ الهُ لِ أَعْ كْ نَ الشَّ َقَلِّ مِ لى األْ ا عَ دً دُ كائِنًا واحِ دِّ    أ   ) أُحَ

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

. نْسانِ ِ نْ قِبَلِ اإلْ نِعَ مِ ، صُ الهُ لِ أَعْ كْ نَ الشَّ َقَلِّ مِ لى األْ يٍّ عَ يْرَ حَ يْئًا غَ دُ شَ دِّ          ب) أُحَ
...........................................................................................................................................................  

لى  عَ ا  تِمادً اعْ  . يَّةٍ حَ يْرَ  غَ ياءَ  أَشْ وَ يَّةِ  الْحَ الْكائِناتِ  نَ  مِ ةً  موعَ جْ مَ ناهُ  أَدْ لُ  كْ الشَّ ثِّلُ  مَ يُ  (2
: ليهِ تي تَ ةِ الَّ ئِلَ َسْ نِ األْ لِ  أُجيبُ عَ كْ الشَّ

: رَ بِأَنَّهُ يٍّ آخَ لى كائِنٍ حَ  عَ ذّ تَغَ يٌّ يَ نَّفُ كائِنٌ حَ     6. يُصَ
. ةٌ .                    د) فَريسَ نْتِجٌ .                 جـ) مُ سٌ تَرِ فْ .                 ب) مُ لِّلٌ حَ           أ) مُ

: هِ سِ نْ نَفْ دافِعُ عَ يٍّ يُ لى كائِنٍ حَ ثاالً عَ دُّ مِ تِيَةِ تُعَ د اآلْ     7. إِحْ
ا. أْرً قُبُ فَ رْ ةٌ تَ .                                 ب) بومَ ةٍ ةَ فَريسَ مُّ رائِحَ          أ  ) ذِئْبٌ يَشُ

. ةً ريهَ ةً كَ رُ رائِحَ دِ بانٌ يُصْ .                          د  ) ظَرْ ةٍ نَ لَوَّ ةٍ مُ رَ هْ لى زَ طُّ عَ ةٌ تَحُ لَ        جـ) نَحْ
تي تَعيشُ في    النِ الَّ غِزْ نَ الْ ديدَ مِ عَ إِنَّ الْ ةٍ ما، فَ نْطَقَ غِذاءِ في مِ لُّ مَصادِرُ الْ قِ ما تَ نْدَ    8. عِ

: ةِ نْطَقَ مِ هِ الْ هذِ
 . باتٍ لُ في سُ خُ ر.      ب) تَدْ ةٍ أُخْ نْطَقَ لُ إِلى مِ نْتَقِ          أ  ) تَ

. رُ تَكاثَ نَها.      د   ) تَ وْ يِّرُ لَ غَ        جـ) تُ
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...........................................................................................................................................................  

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

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

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

نِ  أُجيبُ عَ لِ  كْ الشَّ لى  ا عَ تِمادً اعْ حيطٍ ما.  ذائِيَّةً في مُ ةً غِ لَ لْسِ ناهُ سِ أَدْ لُ  كْ الشَّ ثِّلُ  مَ يُ  (4
: ليهِ تي تَ ةِ الَّ ئِلَ َسْ األْ

؟ غِذائِيَّةِ ةِ الْ لَ لْسِ هِ السِّ ئيسُ في هذِ ةِ الرَّ رُ الطّاقَ دَ صْ          أ   ) ما مَ
...........................................................................................................................................................  

؟ سٍ تَرِ فْ يٍّ مُ لى كائِنٍ حَ ثالٌ عَ ، مِ الهُ غِذائِيَّةِ أَعْ ةِ الْ لَ لْسِ يَّةِ في السِّ           ب) أَيُّ الْكائِناتِ الْحَ
...........................................................................................................................................................  

ةٍ فَريسَ سٍ وَ تَرِ فْ يْنَ مُ عُ بَ مَ ، الَّذي يَجْ الهُ غِذائِيَّةِ أَعْ ةِ الْ لَ لْسِ يَّ في السِّ دُ الْكائِنَ الْحَ دِّ         ج ) أُحَ

.....................................................................................................................   . دٍ                 في آنٍ واحِ

شٍ ةُ قِرْ كَ مَ ةٌ                    سَ يَّ رِ فاةٌ بَحْ لَحْ ةٌ                    سُ كَ مَ نَباتاتٌ مائِيَّةٌ             سَ

. يَّةِ في النِّظامِ الْبيئِيِّ يْنَ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 3:الْعَالقاتُ بَ دَ حْ الْوَ

. ريقِ نَ الْحَ يْنِ مِ دَ عامَ .                بَعْ دٍ مٍ واحِ ريقِ بِيَوْ دَ الْحَ عْ .                  بَ ريقِ بْلَ الْحَ ةُ قَ غابَ الْ

 . ريقِ نَ الْحَ يْنِ مِ دَ عامَ بَعْ دٍ وَ مٍ واحِ بِيَوْ هُ  دَ عْ بَ ريقِ وَ بْلَ الْحَ ةً قَ ناهُ غابَ أَدْ لُ  كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ  (3
: ةِ غابَ ريقِ الْ دَ حَ بِيًّا بَعْ لْ ةِ سَ غابَ هِ الْ يَتْ في هذِ قِ تي بَ يَواناتُ الَّ رُ الْحَ تَتَأَثَّ يْفَ سَ فُ كَ أَصِ
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ملحق إجابات أسئلة كتاب األنشطة والتامرين والختبارات الدولية الوحدة )3( 

مهارة العلم

ستختلف إجابات الطلبة عىل أسئلة مهارة العلم
 1

)جـ( الطيور، الشجار، الديدان.   . 1

)أ( الغذاء الذي تناوله.. 2

)ب( كوب بالستيكي.. 3

)أ(  تقّل.. 4

)أ( كائنات حية ُتّلل الكائنات امليتة.. 5

)ب( مفرتس.. 6

)د( ظربان يصدر رائحة كرهية.. 7

)أ( تنتقل إىل منطقة أخرى.. 8

 2

)أ(  شجرة وخضوات.    

)ب( سياج ومنزل عصفور.

فقدت احليوانات موطنها. ومن ثم، نمط حياتا ومصادر غذائها؛ ستقل أعدادها، والعديد منها سيهاجر إىل مناطق أخرى.  3

 4

) أ( الشمس.   

)ب( سمكة القرش. 

)جـ( سمكة.
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ملحق إجابات أسئلة كتاب األنشطة والتامرين والختبارات الدولية الوحدة )4( 

مهارة العلم
سوء  آلثار  املدريس  املجتمع  وعي  مدى  لدراسة  استبانة  املجموعة،  يف  زمالئي  مع  بالتعاون  ُأصّمم 

استخدام الدواء؛ بالستعانة بالنموذج اآليت:

السلوكالرقم
الستجابة

لنعم

أتناول الدواء الذي ُصف لحد إخويت.1

أتقّيد بتعليامت الطبيب يف عدد جرعات الدواء.2

أتناول املضادات احليوية من دون استشارة الطبيب.3

ال أتقّيد بمقدار اجلرعة التي أّكد عليها الطبيب.4

أتناول الدوية من دون التقّيد باملواعيد املحّددة لذلك.5

أوقف تناول الدواء من تلقاء نفيس. 6

أستعي بالصيدل لوصف الدواء ل.7

ُأكّرر الدواء نفسه؛ إذا شعرت بالعراض نفسها.8

أستخدم الوصفات الشعبية للعالج من بعض المراض.9

)أ(  1
 2

  كامل
  فارس

لن الفاكهة ال تتوي عىل العناص الغذائية جيعها التي حيتاج 
إليها اجلسم.

لبس كاممة مناسبة، وترك مسافة مناسبة بينها وبي صديقتها.  3

إجابات أسئلة الختبارات الدولية

35 ةُ ةُ 5:الْمادَّ دَ حْ الْوَ

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1) أَخْ

هُ في: قُ وَّ تَذَ يَ هُ وَ مُّ يَشُ هُ وَ عُ مَ يَسْ راهُ وَ نْسانُ ما يَ ِ يِّزُ اإلْ مَ       يُ
. كيِّ وْ بْلِ الشَّ .                         ب) الْحَ ماغِ              أ  ) الدِّ

. لْدِ .                د  ) الْجِ بِالتِ تَقْ سْ مُ            جـ) الْ

يْهِ    تاجُ إِلَ لِّ ما يَحْ لى كُ لُ عَ صُ ةَ يَحْ فاكِهَ لُ الْ أْكُ ما يَ نْدَ هُ عِ ا أَنَّ سً هُ فارِ ديقَ مالٌ صَ بَرَ كَ 2) أَخْ
لِ أَنْواعٍ  ناوُ تاجُ إِلى تَ ماالً يَحْ سٌ أَنَّ كَ دُ فارِ تَقِ عْ يَ ةٍ. وَ يِّدَ ةٍ جَ حَّ بَقاءِ في صِ ذاءٍ لِلْ نْ غِ مِ

؟ وابٍ لى صَ ما عَ نْهُ نْ مِ ا. مَ ةِ أَيْضً مَ َطْعِ نَ األْ ر مِ أُخْ
.( طْ ا فَقَ دً ا واحِ عً بَّ رَ        (أُظَلِّلُ مُ

سٌ مالٌ                 فارِ                            كَ
. تِيَ رُ إِجابَ          أُفَسِّ

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

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

نَّبَ  تَجَ يْ تَ هانَ كَ مَ َسْ ةً ألِ تُبُ نَصيحَ ، أَكْ كامِ ةٍ بِالزُّ ها مُصابَ ةٍ لَ ديقَ عَ صَ هانُ مَ مَ بُ أَسْ لْعَ 3) تَ
تِها. ديقَ نْ صَ كامِ مِ ةَ بِالزُّ ِصابَ اإلْ

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

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

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

18  . يَّةِ رُ الْكائِناتِ الْحَ ةُ 2: تَكاثُ دَ حْ الْوَ

َعَمُل النَّماِذِج Models Making َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
يَّنٍ  عَ مُ كيبٍ  تَرْ في  زاءِ  َجْ األْ مِ  فَهْ لى  عَ دُ  تُساعِ تي  الَّ الطَّرائِقِ  نَ  مِ النَّماذِجِ  لُ  مَ عَ دُّ  عَ يُ
يْفَ  رِ كَ وُّ لى تَصَ ني هذا عَ دُ ؛ إِذْ يُساعِ بَرَ رَ أَوْ أَكْ غَ ياءُ أَصْ َشْ رَ األْ ، أَوْ لِتَظْهَ لِيّاتِ مَ عَ مِ الْ فَهْ وَ

. مُ بِالْحاسوبِ مَّ بَعْضُ النَّماذِجِ تُصَ ا. وَ عً ءٍ ما مَ يْ ناتُ شَ وِّ كَ بِطُ مُ تَ رْ تَ
يِّ  الْحَ الْكائِنِ  مَ  جْ حَ يَ  أُراعِ أَنْ  بُ  يَجِ ؛  يٍّ حَ كائِنٍ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لِدَ ا  جً نَموذَ نَعَ  أَصْ يْ  كَ
رَ  تَظْهَ وَ  ، الئِيَ مَ زُ لى  عَ هُ  ضُ رِ أَعَ ما  نْدَ عِ تُهُ  يَ ؤْ رُ لَ  هُ لِتَسْ هِ،  وِّ نُمُ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  كُ في 
ني  دُ تُساعِ تِيَةُ سَ اآلْ ةُ  ئِلَ َسْ األْ  . ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ دَ لِ  راحِ مَ نْ  مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  النَّموذَجِ في كُ تَفاصيلُ 

: يِّ ياةِ الْكائِنِ الْحَ ةِ حَ رَ وْ بٍ لِدَ ناسِ جٍ مُ لِ نَموذَ مَ لى عَ عَ
تَها. جَ ذَ تُ نَمْ تَرْ تي اخْ ياةِ الَّ ةِ الْحَ رَ وْ لِ دَ راحِ دَ مَ دَ دُ عَ دِّ 1. أُحَ

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

؟ لَةٍ حَ رْ لِّ مَ يَبْلُغُ قِياسُ أَبْعادِ الْكائِنِ في كُ مْ سَ 2. كَ
...........................................................................................................................................................   

كِنُني أَنْ أُضيفَ  مْ ، فَماذا يُ يِّ قيقِ مِ الْحَ جْ نَ الْحَ بَرُ مِ جَ أَكْ رَ أَنَّ النَّموذَ دْتُ أَنْ أُظْهِ 3. إِذا أَرَ
هِ؟ مِ جْ نْ حَ ةً عَ رَ طِيَ فِكْ ُعْ يَ ألِ إِلى نَموذَجِ

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

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

ا. لُ نَموذَجً مَ أَعْ
. ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ثِ عَ دُّ بُ في التَّحَ غَ يًّا أَرْ تارُ كائِنًا حَ 1. أَخْ

بُ  تُناسِ أَراها  تي  الَّ َدَواتِ  األْ دامِ  تِخْ بِاسْ يِّ  الْحَ الْكائِنِ  ياةِ  حَ ةِ  رَ وْ لدَ ا  جً نَموذَ لُ  مَ أَعْ  .2
. يِّ وِّ الْكائِنِ الْحَ لَ نُمُ راحِ بَيِّنًا فيهِ مَ ، مُ يَ ةَ نَموذَجِ رَ فِكْ

.ر ُخْ موعاتِ األْ جْ مَ الئِيَ في الْ مَ يَ بِنَماذِجِ زُ نُ نَموذَجِ 3. أُقارِ
. فِّ الئِيَ في الصَّ مَ يَ أَمامَ زُ نْ نَموذَجِ ثُ عَ دَّ : أَتَحَ لُ 4. أَتَواصَ

. يٍّ ياةِ كائِنٍ حَ ةِ حَ رَ وْ ا لِدَ جً ئُ نَموذَ :أُنْشِ فُ دَ الْهَ
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مهارة العلم: التوّقع  
ا كيميائيًّا. التوّقع: أتوّقع أن يكون نوع التغّي تغّيً

أخترب توّقعي:
يبدأ السّكر باالنصهار ويتغّي لونه.. 1

حيرتق ويتغّي لونه متاًما وتتصاعد رائحة احرتاقه.. 2

3 .

بعد الحتاققبل الحتاقالسّكر

بني غامق.أبيضاللون

سائل كثيف ثم يتصّلب إىل قطعة ملساء.مكعبات الشكل

حلو )مر(.حلوالطعم

أملس )ناعم(.خشنامللمس

قبل . 4 السّكر  عن  خصائها  يف  ختتلف  جديدة  مادة  عنه  نتج  السّكر  حرق  لن 
احلرق.

تغّي كيميائي. . 5
39

 . يِّ لْمِ عِ الْ نْطِقِ  مَ الْ وَ ةِ  ابِقَ السّ بِ  التَّجارِ وَ داتِ  شاهَ مُ الْ لى  عَ بْنِيٌّ  مَ بَقٌ  سْ مُ تِراضٌ  افْ
داتِيَ  شاهَ مُ لى  عَ بِناءً  كِنُني  مْ يُ  ، ثَالً فَمَ  . قَراراتٍ تِّخاذِ  الِ قُّعاتٍ  تَوَ يًّا  مِ وْ يَ النّاسُ  ضُ  تَرِ فْ يَ

. تِهِ يَ ؤْ نْ رُ بَرُ مِ تُهُ أَكْ تْلَ كِتابَ الَّذي كُ عَ الْ قَّ ياتِيَّةِ أَنْ أَتَوَ بْراتِيَ الْحَ خِ وَ
نْدَ  لُ عِ صُ يُّرِ الَّذي يَحْ عُ التَّغَ : ما نَوْ عُ قَّ أَتَوَ

؟  رِ كَّ تِراقِ السُّ احْ
.............................................................................

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

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
. بِ لى اللَّهَ رِ عَ كَّ تِراقِ السُّ ناءِ احْ رُ في أَثْ ذَ أَحْ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

رُ كَّ اقِالسُّ رتِ حْ بْلَ االْ اقِقَ رتِ حْ دَ االْ بَعْ
نُ اللَّوْ

لُ كْ الشَّ

سُ لْمَ ـمَ الْ

ةُ ةُ 5:الْمادَّ دَ حْ الْوَ

التََّوقُُّع Prediction َمھاَرةُ اْلِعْلِم  

يْضاءُ راقٌ بَ أَوْ

تِراقٍ ةُ احْ قَ لْعَ مِ

رٌ كَّ صاصٍسُ لَمُ رَ قَ

ةٌ عَ مْ شَ

   : عِيَ قُّ تَبِرُ تَوَ أَخْ
؟  ظُ . ماذا أُالحِ ةِ عَ مْ بِ الشَّ هَ رِ إِلى لَ كَّ نَ السُّ ليلٌ مِ فيها قَ ةَ وَ قَ لْعَ مِ ضُ الْ رِّ : أُعَ بُ رِّ 1.أُجَ

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

؟ رِ كَّ لُ لِلسُّ صُ . ماذا يَحْ خينِ رُّ بِالتَّسْ تَمِ : أَسْ بُ رِّ 2.أُجَ
                            ........................................................................................................................................................  

والً  دْ مُ جَ مِّ : أُصَ لُ الْبَياناتِ جِّ 3.أُسَ
هُ  لَ كْ شَ رِ وَ كَّ نَ السُّ وْ يِّنُ فيهِ لَ      أُبَ
؟ هُ دَ بَعْ تِراقِ وَ حْ بْلَ االْ هُ قَ سَ لْمَ مَ      وَ

؟ لِيَّةِ َصْ تِهِ األْ رِ إِلى حالَ كَّ ةُ السُّ كِنُني إِعادَ مْ : لِماذا ال يُ رُ النَّتائِجَ 4. أُفَسِّ
                            ........................................................................................................................................................  

؟ رِ كَّ لى السُّ أَ عَ يُّرِ الَّذي طَرَ عُ التَّغَ : ما نَوْ تَنْتِجُ 5.أَسْ
                            ........................................................................................................................................................  

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

. ةُ عَ مْ يَّرُ الشَّ تَغَ يْفَ تَ فُ كَ رَّ :  أَتَعَ فُ دَ الْهَ

ِة.  : تََغیُّراُت اْلمادَّ 2 الدَّْرُس 
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ة40ُ ةُ 5:الْمادَّ دَ حْ الْوَ

ْولِیَِّة أَْسئِلَةٌ ِمَن اْالْختِباراِت الدَّ
: ةَ حيحَ ةَ الصَّ ِجابَ تارُ اإلْ 1. أَخْ

تِها:  نْ سابِقَ ا عَ ةٍ تَمامً تَلِفَ خْ ةٍ مُ نُ مادَّ وُّ نْها تَكَ نْتُجُ عَ تِيَةِ يَ طَةِ اآلْ َنْشِ د األْ       1) إِحْ
أُ.           دَ تّى يَصْ واءِ الطَّلْقِ حَ هَ كُ في الْ تْرَ مارٌ يُ سْ             أ   ) مِ

ةٍ.  غيرَ رُ إِلى قِطَعٍ صَ سَّ تَكَ يَ طُ وَ قُ يٌّ يَسْ جاجِ             ب) أُنْبوبٌ زُ
                           . طِعُ نْقَ تّى يَ دُ حَ دَّ تَمَ طّاطٌ يَ           جـ ) مَ

ةٍ.  نٍّ حادَّ بِحَ ذا سِ تّى يُصْ بْر حَ صاصٍ يُ لَمُ رَ             د  ) قَ
. يُّرٍ كيميائِيٍّ غَ لى تَ ثاالً عَ دُّ ......................... مِ عَ       2) يُ

            . جاجِ رُ الزُّ سْ .                    ب) كَ قِ رَ وَ قُ الْ رْ             أ  ) حَ
  . راواتِ ضْ طيعُ الْخَ قْ .           د  ) تَ ةِ وكوالتَ رُ الشّ هْ          جـ) صَ

هِ cm 2؟ لْعِ بٍ طولُ ضِ عَّ كَ مُ مُ جْ       3) ما حَ
6 cm3 (2                   د cm3 (8                       جـ cm3 (4                    ب cm3 (أ            

 : مِ سْ ةِ الْجِ تْلَ ياسِ كُ مُ لِقِ دَ تَخْ تِيَةِ تُسْ َدَواتِ اآلْ د األْ       4) إِحْ
           . يُّ تْرِ مِ ريطُ الْ .        ب) الشَّ لِيُّ نْزِ مَ             أ) الْميزانُ الْ

. تَيْنِ فَّ كَ .             د) الْميزانُ ذو الْ جُ رَّ دَ مُ بارُ الْ خْ مِ          جـ) الْ
: تِيَةِ ةِ اآلْ ئِلَ َسْ نِ األْ 2.أُجيبُ عَ

: تِيَةُ رُ اآلْ وَ يُّرِ تُشيرُ الصُّ نَ التَّغَ عٍ مِ : إِلى أَيِّ نَوْ نِّفُ       أ  ) أُصَ

4 3 2 1

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

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

41 ةُ ةُ 5:الْمادَّ دَ حْ الْوَ

تي  الَّ يُّراتُ  التَّغَ ما   . قُماشٍ ةِ  قِطْعَ نْ  مِ ا  قَميصً يّاطُ  الْخَ يَخيطُ  ما  نْدَ عِ  : تَنْتِجُ أسْ     ب) 
ثُها فيها؟ دِ يُحْ

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

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

.1 cm ها تِفاعُ ارْ ها cm 5، وَ ضُ رْ عَ ها cm 10، وَ راتٍ طولُ هَ وْ جَ بَةُ مُ لْ : عُ بُ سُ    جـ  ) أَحْ
ها؟ مَ جْ بُ حَ سُ               أَحْ

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

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

رانِ                 جَ عَ فيهِ حَ ضِ ها cm3 60، وُ مُ جْ ن الْماءِ حَ يَّةٌ مِ مِّ جٌ فيهِ كَ رَّ دَ بارٌ مُ خْ : مِ بُ سُ       د  ) أَحْ
. دِ رِ الْواحِ جَ مَ الْحَ جْ بُ حَ سُ طْحُ الْماءِ إِلى cm3 80. أَحْ عَ سَ فَ تَ ارْ ؛ فَ مِ جْ يانِ في الْحَ تَساوِ                    مُ
          ........................................................................................................................................................  

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

  : كيرُ النّاقِدُ 3. التَّفْ
 : ناهُ لِ أَدْ وَ دْ ، في الْجَ لُ كْ الشَّ مُ وَ جْ الْحَ ةُ وَ تْلَ كُ يْثُ الْ نْ حَ نْدوقِ مِ الصُّ يْنَ الْماءِ وَ نُ بَ          أ  ) أُقارِ

 . ثاالً رُ مِ كُ ؟ أَذْ تِهِ تْلَ لى كُ مِ عَ سْ لُ الْجِ كْ لُّ شَ دُ لْ يَ       ب)  هَ
                                          ...............................................................................................  

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

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

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

مْ فَضاءِ فَكَ عَ في الْ ضِ . إِذا وُ ضِ َرْ طْحِ األْ لى سَ تُهُ  20 عَ تْلَ مٌ كُ سْ      جـ ) جِ
. تِيَ رُ إِجابَ ؟ أُفَسِّ تُهُ تْلَ                تَكونُ كُ

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

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

ةُ ةُالْـامدَّ تْلَ مُالْكُ جْ لُالْـحَ كْ الشَّ

الْـامءُ
نْدوقُ الصُّ
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1. أختار اإلجابة الصحيحة. 
1(     أ(   مسامر ُيرتك يف اهلواء الطلق حتى يصدأ.

2(     أ(  حرق الورق.
6cm3   )3(    جـ

4(     د(  امليزان ذو الكّفتي.

2. أجيب عن السئلة التية: 
أ(

ب( عندما خييط اخلياط قطعة قميًصا؛ فإن شكل القامش سيتغي فقط وال 
تتغي طبيعة مادة القامش. يُطلق عىل هذا التغّي التغّي الفيزيائي. 

10×5×1 = جـ( حجم علبة املجوهرات   
د (   = 60-80

    10cm3 = حجم احلجر الواحد      

3. التفكري الناقد. 
         أ(   

ُة ْكُلاْلـَحْجُماْلُكْتَلُةاْلـامدَّ الشَّ

80gأخف من الصندوقاْلـامُء
يأخذ شكل الوعاء 

الذي يوضع فيه

نْدوُق الصُّ
أثقل من املاء الذي 

يف املخبار
200gمتوازي األضالع

ب( ال يدل شكل اجلسم عىل كتلته؛ فمثال كرة التنس أثقل وأصغر حجاًم 
من كرة القدم. 

جـ( تكون كتلة اجلسم 20g  لن الكتلة ثابتة ال تتغّي بتغّي الزمان و املكان.  

تغّي كيميائيتغّي كيميائيتغّي فيزيائيتغّي فيزيائي
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