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بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

على االرتقاء بمستواهم المعرفّي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقّدمة.

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

الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين.

النظرّية  من  المنبثقة  الخماسية  التعلُّم  دورة  اعُتِمدت  فقد  ذلك،  على  وتأسيًسا 
مراحلها  وتتمثَّل  التعليمّية،  التعلُّمّية  العملية  في  األكبر  الدور  الطلبة  تمنح  التي  البنائّية 
ع. اعُتِمد أيًضا في هذا  في التهيئة، واالستكشاف، والشرح والتفسير، والتقويم، والتوسُّ
الكتاب منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتِّكنولوْجيا والهندسة 

عة. واألدب والرياضّيات في أنشطة الكتاب المتنوِّ

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

المالحظة، وجمع البيانات وتدوينها.
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الكائنات  خصائص  هي:  وحدات،  ثالث  على  الكتاب  من  األّول  الجزء  يحتوي 
كل  وتشتمل  والشمس.  واألرض  البيئة،  في  الحّية  الكائنات  وتفاعل  وصفاتها،  الحّية 

ْولّية. وحدة على أسئلة تثير التفكير، وأخرى ُتحاكي أسئلة االختبارات الدَّ

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

الطلبة، وتنمية االتجاهات اإليجابّية لديهم نحو العلم والعلماء.

ل أْن ُيسِهم في  م الطبعة األولى )التجريبّية( من هذا الكتاب، فإّنا نؤمِّ ونحن إذ ُنقدِّ
اتجاهات  وتنمية  الُمتعلِّم،  لبناء شخصّية  المنشودة  النهائّية  والغايات  األهداف  تحقيق 
ُحبِّ التعلُّم ومهارات التعلُّم المستمّر، فضاًل عن تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى 

المحتوى، واألخذ بمالحظات المعلِّمين، وإثراء أنشطته المتنوعة.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج
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َخصائُِص اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َوِصفاتُهاَخصائُِص اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َوِصفاتُها

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

1اْلَوْحَدُة

كائٍِن  لُِكلِّ  ذلَِك  َوَمَع  َرئيَسٍة،  َخصائَِص  في  اْلَحيَُّة  اْلكائِناُت  َتْشَتِرُك 
َدٌة ُتَميُِّزُه. َحيٍّ ِصفاٌت ُمَحدَّ
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ُل: َخصائُِص اْلكائِناِت اْلَحيَِّة. ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

ُث  ُتَورِّ اْلَحيَُّة  اْلكائِناُت  الّثاني:  ْرُس  الدَّ
ِصفاتِها.

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

أَِصُف ما أَراهُ في الّصوَرِة؟
8



الَمِة: َأْرَتدي اْلُقّفازاِت، وَأْسَتْخِدُم اْلِمَقصَّ بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي  إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
َوَأْغِسُل َيَديَّ َبْعَد ااْلْنتِهاِء ِمَن التَّْجِرَبِة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

؛ لَِكْي َأْحُصَل َعلى َطَبٍق ِمْن َأْرَبِع خاناٍت. َأُقصُّ َكْرتوَنَة اْلَبْيِض بِاْلِمَقصِّ  1

َعَدٍس،  َحّباِت  َثالِث  َأْو  َتْيِن  َحبَّ َمَع  خاَنٍة،  ُكلِّ  في  التُّْرَبِة  ِمَن  ُمناِسَبًة  يًَّة  َكمِّ َأَضُع   2

بَِحْيُث ُتَغّطى اْلَحّباُت بَِطَبَقٍة َرقيَقٍة ِمَن التُّْرَبِة.

َبَق في َمكاٍن  َأُرشُّ التُّْرَبَة بِاْلماِء، ُثمَّ َأَضُع الطَّ  3

ُمْشِمٍس.

َة ُأْسبوَعْيِن. َبِق ُمدَّ ُأالِحُظ ُنُموَّ َحّباِت الَعَدِس في الطَّ  4

َأْسَتْخِدُم اْلُمَتَغيِّراِت: َأقيُس طوَل النَّباِت َبْعَد   5

ُل َنتاِئجي. ْنباِت ُكلَّ َثالَثِة َأّياٍم، َوُأَسجِّ اإْلِ

تي َسَتْطَرُأ َعلى النَّباِت؟  ُع: ما التََّغيُّراُت الَّ َأَتَوقَّ  6

َأَتواَصُل: َأْعِرُض َنتاِئجي َعلى ُزَمالئي في   7

. فِّ الصَّ

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

التَّواُصُل: َيَتشاَرُك اْلُعَلماُء َنتاِئَج َأْبحاثِِهْم؛ إِليصاِل اأْلَْفكاِر اّلتي ُتْسِهُم في َتْطويِر 
اْلَمْعِرَفِة ِعنَْد اْلُعَلماِء.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

النَّباتاُت تَْنمو َوتَتََغيَُّر

ِمَقصٌّ

ُحبوُب اْلَعَدِس

َكْرتوَنُة َبْيٍض
ِمْلَعَقٌة

َعيِّنَُة ُتْرَبٍة

ِمَرشُّ ماٍء
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ما الَّذي ُيَميُِّز اْلكائَِن اْلَحيَّ َعْن َغْيِرِه؟

َتْشَتِرُك  َحيٌَّة،  كاِئناٌت  َواْلَحْيواناُت  النَّباتاُت 
، َوالتَّكاُثـُر،  ـٍة ِمنْـها: النُُّمـوُّ في َخصاِئـَص عامَّ

َوااْلْستِجاَبُة، َواْلَحَرَكُة، َوالتَّْغِذَيُة.

َأْي   ،Growth َتنْمو  بَِأنَّها  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  َتَتَميَُّز 
ُر.  َتْكُبُر َوَتَتَغيَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ُك اْلكاِئناُت اْلَيَُّة بَِخصاِئَص  َتْشرَتِ
َتِلُف َعْن َبْعِضها  ٍة ُتَميُِّزها، َوَتْ عامَّ

فاِت. يف َبْعِض الصِّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Growth ُّالنُُّمو
Reproduction  التَّكاُثُر

Response ُااْلْستِجاَبة

1 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةَخصاِئُص اْلكاِئناِت اْلَحيَّ َخصاِئُص اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

النَّباُت ِعنَْدما َينْمو َيْزداُد طوُلُه، َوَيْكُبُر َحْجُمُه.
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َوِمْن َخصاِئِص اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة التَّكاُثُر  Reproduction َأْي إنَّها ُتنْتُِج َأْفراًدا َجديَدًة 
َفَتْزداُد َأْعداُدها. 

جاَجُة َتَتكاَثُر بِاْلَبْيِض، َواأْلَْرَنُب  َتْخَتِلُف اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة في َطراِئِق َتكاُثِرها، َفالدَّ
َيَتكاَثُر بِاْلِوالَدِة، َأّما اْلَقْمُح، َفَيَتكاَثُر بِاْلُبذوِر.
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أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

ما َعَدُد ِصغاِر اْلَحْيواناِت في الّصوَرِة؟ 
َكْيَف َعَرْفُت َأنَّها ِصغاُر اْلَحْيواناِت؟

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ُصَوٌر لَِمراِحِل ُنُموِّ 
طاِئر.ٍ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َوِر اْلَمْعروَضِة  ُأالِحُظ: َأْنُظُر إِلى الصُّ  1

ُل ُكالًّ ِمنْها َجيًِّدا. َوَأَتَأمَّ
ُيَبيُِّن  َتْرتيًبا  َوَر  الصُّ ُأَرتُِّب  َأَتَسْلَسُل:   2

َمراِحَل ُنُموِّ الّطاِئِر.
تـي َظَهَرْت  َأْسَتنْتِـُج: ما التََّغيُّراُت الَّ  3

َعلى الّطاِئِر؟
َأَتواَصُل: َأَتباَدُل َنتاِئجي َمَع ُزَمالئي.   4

يوِر؟ ُر ِصغاُر الطُّ َكْيَف َتَتَغيَّ َنشاٌط

ْوِء َفَتتَِّجُه َنْحَوُه. النَّباتاُت َتْسَتجيُب لِلضَّ

َوَأْطراَفها  َرْأَسها  ُتْخفي  َفِهَي  َتْسَتجيُب،  َلْحفاُة  السُّ
ُد َحياَتها.  ِضها أِلَيِّ َخَطٍر ُيَهدِّ ْرِع ِعنَْد َتَعرُّ داِخَل الدِّ

َض اْلكاِئُن اْلَحيُّ إِلى ُمَؤثِّراٍت  َوإذا َتَعرَّ
التَّفاُعُل  هذا  َوُيَسّمى  َمَعها،  َيَتفاَعُل  ُه  َفإِنَّ

. Response ْستِجاَبَة ااْلِ
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َتَتَغّذى اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة، َوَيْخَتِلُف َنْوُع اْلِغذاِء الَّذي َتْأُكُلُه. َفِمَن اْلَحْيواناِت ما َيـْأُكُل 
النَّباتاِت، َوِمنْها ما َيْأُكُل اللُّحوَم، َوِمنْها ما َيْأُكُل النَّباتاِت َواللُّحوَم.

اأْلََسُد َيَتَغّذى َعلى اللُّحوِم.

َأّما النَّباتاُت، َفإِنَّها 
َتْصنَُع ِغذاَءها 

بِنَْفِسها.

اأْلَْرَنُب َيَتَغّذى َعلى اأْلَْعشاِب
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ُه ال َينَْتِقُل ِمْن َمكانِِه؛ لِذا، َفإِنَّ  ُك النَّباُت إاِّل َأنَّ ُك اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة؛ َفَمَثاًل يَتَحرَّ َتَتَحرَّ
ُك َبْحًثا َعْن ِغذاِئها، َأْو َهَرًبا ِمَن اْلَخَطِر. َحَرَكَة النَّباِت َغْيُر اْنتِقالِيٍَّة. َأّما اْلَحْيواناُت، َفَتَتَحرَّ

اْلِحصاُن َيْجري

ُر إِجاَبتي. ُق: َهِل اْلِعباَرُة اآْلتَِيُة: »اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ُمَتشابَِهٌة« َصحيَحٌة؟ ُأَبرِّ  َأَتَحقَّ

َلْحفاُة َتْزَحُف السُّ

ْوِء. ُك بِاتِّجاِه َمْصَدِر الضَّ ْمِس َتَتَحرَّ َزْهَرُة تّباِع الشَّ

ْفَدُع َيْقِفُز الضِّ
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تي َتْشَتِرُك بِها اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َجميُعها؟ ئيَسُة: ما اْلَخصاِئُص الَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ   2
َبْيَن ُكلِّ صوَرٍة َواْلَخصيَصِة اْلُمناِسَبِة 

َلها.

في  اْلـَحْيـوانـاِت  َأَضـُع  ُأَصنِّـُف:   3
َمْجموَعَتْيِن بَِحْسِب َطريَقِة َتكاُثِرها؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْعَمُل بِطاَقَة َمْعلوماٍت لَِطريَقٍة ِمْن َطراِئِق 
لِْلَحْيواِن،  ْنساُن  اإْلِ ُمها  ُيـَقدِّ تي  الَّ عاَيـِة  الرِّ
نُها ُصوًرا َلها، ُثمَّ َأَتباَدُل اْلبِطاقاِت  َوُأَضمِّ

َمَع ُزَمالئي.

ٍة،  ُتَسّمى ِصغاُر اْلَحْيواناِت بَِأْسماٍء خاصَّ
َفَمَثاًل ُيَسّمى َصغيُر اأْلََسـِد ِشـْباًل. َأْبَحُث 
َعـْن َأْسمـاِء ِصغـاِر اْلَحْيوانـاِت اآْلتَِيـِة: 

اْلَبْقَرِة، َواْلِحصاِن، َواْلماِعِز، َواأْلَْرَنِب.

التَّكاُثُر
Reproduction

ااْلْستِجاَبُة
Response

النُُّموُّ
 growth

ْفَدِع. َوَر َتْرتيًبا ُيْظِهُر َمراِحَل ُنُموِّ الضِّ َأَتَسْلَسُل: ُأَرتُِّب الصُّ  4

َمَعَمَع اللَُّغِةاللَُّغِةاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع الُمْجتََمِعالُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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لِماذا ُتْشبُِه ِصغاُر اْلَحْيواناِت آباَءها؟
اْلكاِئناِت  َعِن  ُتَميُِّزُه  ِصفاٌت  َحيٍّ  كاِئٍن  لُِكلِّ 
إِلى  فاُت  الصِّ تِْلَك  َوَتنَْتِقُل  اأْلُْخـرى،  اْلَحيَّـِة 
اْلكاِئنـاِت اْلَحيَّـِة ِمْن آباِئـها َوَأْجداِدهـا بَِعَمِليَّـٍة 

.Heredity ُتَسّمى اْلِوراَثَة

اْلِفْكَرُة الرَّئيَسُة:

َتـِرُث ِصغـاُر اْلكاِئنـاِت اْلَيَِّة 
آباِئهـا،  ِصفـاِت  ِمـْن  َكثـًرا 
َوتِْكَتِسـُب صفـاٍت ُأْخرى ِمَن 

. ْلبيَئِة ا

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Heredity اْلِوراَثُة

ْرُس ْرُسالدَّ ُة ُتَورُِّث ِصفاِتهاالدَّ ُة ُتَورُِّث ِصفاِتهااْلكاِئناُت اْلَحيَّ اْلكاِئناُت اْلَحيَّ 2

نَْوَبِر  ُث َشَجَرُة الصَّ ُتَورِّ
نَْوَبِر  الصَّ َشَجَرَة  اْلِكبيِرُة 
َشْكـِل  ِصَفـَة  غيـَرَة  الـصَّ

األَْوراِق وَلْونِها.

ليَل. ُم الدَّ َبَبِة؟ ُأَقدِّ ُث ِصَفُة َلْوِن اْلِفراِء ِعنَْد الدِّ َهْل ُتَورَّ
أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة
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َوُر)د، هـ، و(  ُمالَحَظٌة: ُتَمثُِّل ُصَوُر اأْلَرانِِب )أ، ب، جـ( ِكباَر اأْلَرانِِب، أّما الصُّ
َفُتَمثُِّل ِصغاَرها.
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َوِصغاِرها في  )أ، ب، جـ(  َوِر  الصُّ الثَّالَثِة في  اْلِكباِر  اأْلَرانِِب  إِلى  َأْنُظُر  ُأالِحُظ:   1

ُل ُمالَحظاتي. ُد َأْلواَنها َوَأْحجاَمها َوَأْشكاَل آذانِها، َوُأَسجِّ َوِر )د، هـ، و(، َوُأَحدِّ الصُّ

ُأقاِرُن ِصفاِت اأْلَرانِِب اْلِكبار بِصفاِت ِصغاِرها.  2

َأْسَتِدلُّ َعلى ِصغاِر اأْلَرانِِب اأْلَْكَثِر َشَبًها لِْلَْرَنِب )أ(، َواأْلَْكَثِر َشَبًها لِْلَْرَنِب   3

تي في اْلَجْدَوِل. )ب(، َواأْلَْكَثِر َشَبًها لِْلَْرَنِب )جـ(؛ ُمْسَتْخِدًما اْلُمالَحظاِت الَّ

َأْسَتنْتُِج: ِمْن َأْيَن َأَخَذْت ِصغاُر اأْلَرانِِب ِصفاتِها؟  4

َبِه َبْيَن األَرانِِب اْلِكباِر وِصغاِرها. َأَتواَصُل: ُأْخبُِر ُزَمالئي بِِفْكَرتي َحْوَل الشَّ  5

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ُصَوُر ِكباِر اأْلَرانِِب  َوِصغاِرها.

بأ

وهـد

جـ

اأْلَرانُِب َوِصغاُرها َنشاٌط
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َقْد َيْخَتِلُف َلْوُن الّريِش ِعنَْد َفْرِخ الطُّيوِر 
َعْن َأبََوْيِه َأْو َأَحِدِهما.

غيرُة َعِن النَّباتاِت  َتْخَتِلُف النَّباتاُت الصَّ
الَكبيَرِة في َعَدِد اأْلَْوراِق َوَحْجِمها.

ُر ُمشاَبَهَة ِصغاِر  ُق: ُأَفسِّ َأَتَحقَّ  
اْلَحْيواناِت والَِدْيها.

َقْد َتْخَتِلُف اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة في ِصفاتِها َعْن آباِئها، َفَمَثاًل:
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َهْل َيْخَتلُِف َأْفراُد النَّْوِع اْلواِحِد ِمَن اْلَحْيواناِت؟
فاِت.  ْغِم ِمَن التَّشاُبِه َبْيَن َأْفراِد النَّْوِع اْلواِحِد، إاِّل َأنَّها َتْخَتِلُف في َبْعِض الصِّ َعلى الرَّ
َفَمَثاًل ُنـالِحُظ أنَّ اْلِكالَب َيْخَتِلُف َبـْعُضها َعْن َبْعٍض، َمَع َأنَّ اْلِكـالَب َجميَعهـا ِمَن 

النَّْوِع َنْفِسِه. 
َتْأُكـُل،  ْعَر ُيَغّطي ِجْلـَدَها، َوأنَّها  َأْرُجٍل، وأنَّ الشَّ َأْرَبَعَة  َتَتشاَبُه اْلِكالُب في َأنَّ َلها 

ْعِر َوطولِِه، َأْو َشْكِل اأْلُُذِن. َلِكنَّها َتْخَتِلُف في اْلَحْجِم، َأْو َلْوِن الشَّ
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أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

فيَم َتَتشاَبُه اأْلَْبقاُر، َوفيَم َتْخَتِلُف؟

ُق: فيَم َتْخَتِلُف اْلِكالُب َعْن َبْعِضها؟ َأَتَحقَّ  

ناِث في اْلَحْيواناِت ِمَن النَّْوِع َنْفِسِه،  كوِر َواإْلِ َوُنالِحُظ َأْيًضا اْختاِلفاٍت َبْيَن الذُّ
ُبَؤُة( َعِن اأْلََسِد. َفَمَثاًل، َتْخَتِلُف ُأْنثى اأْلََسِد ) اللَّ

ُبَؤُة اأْلََسُداللَّ
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تي َتنْمو  تي َتنْمو َعلى اْلِجباِل َأْقَصَر ِمْن َأْشَجاِر اْلحوِر الَّ َكما َتكوُن َأْشَجاُر اْلحوِر الَّ
في َمناطَِق ُمنَْخِفَضٍة.

طاِئُر النُّحاِم
َجْمَبِريٌّ

َأْشجاُر اْلحوِر في اْلَمناطِِق اْلَجَبِليَِّة َأْشجاُر اْلحوِر في اْلَمناطِِق اْلُمنَْخِفَضِة

اْلكائِناِت  ِصفاِت  في  اْلبيَئُة  ُر  ُتَؤثِّ َهْل 
اْلَحيَِّة؟

ــُر اْلبـيَئــُة في َبــْعِض ِصفــاِت  ُتـَؤثِّ
اْلَحيَّـِة.  اْلكاِئنـاِت 

لِطاِئـِر  اْلـَوْرِديُّ  اللَّـْوُن  َيْأتـي  َفَمَثـاًل 
فـي  اْلَمْوجـوَدِة  اأْلَْلـواِن  ِمـَن  النُّحـاِم 
َعَلْيـِه  َيَتَغـّذى  الَّـذي  اْلَجْمَبـِريِّ  َحْيـواِن 
الّطاِئـُر، َأّمـا إِذا َلْم َيَتَغـذَّ َعَلْيِه، َفـإِنَّ َلْوَنُه 

َأْبَيـَض.  َيْبقـى 
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ئـيَسـُة: ُأقاِرُن َبْيـَن اْلمـاِعـِز  اْلِفْكَرُة الرَّ  1
َوَصغيِرها، فيَم َتَتشاَبُه؟ َوفيَم َتْخَتِلُف؟

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ   2
تي َتُدلُّ َعَلْيِه. َبْيـَن اْلَمْفهوِم َوالّصوَرِة الَّ

َأْذُكـُر َثالَث  ُثـمَّ  َأنـُْظُر إِلى الـّصوَرِة،   3
ها،  ِصفاٍت َوِرَثْتها ِصغاُر اْلُقنُْفِذ َعْن ُأمِّ

ليَل.  ُم الدَّ َوُأَقدِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُر اْلبيَئُة في َتْغييِر َبْعِض ِصفاِت اْلَحْيواِن؟ ُق: َكْيَف ُتَؤثِّ َأَتَحقَّ  

ّماِن ِعنَْد َتواُفِر اْلماِء، في حيِن َيكوُن  َيْكَبُر َحْجُم الثِّماِر، َوَيْزداُد َعَدُدُه َعلى َشَجَرِة الرُّ
َأْصَغَر َحْجًما َوَأَقلَّ َعَدًدا، ِعنَْدما َينْمو في بيَئٍة َفقيَرٍة بِاْلماِء.

اْلِوراَثُة
 Heredity

َأْختاُر َحْيواًنا، َوَصغيَرُه، َوَأْرُسُم َلْوَحًة 
فاِت  ُث َمَع ُزَمالئي َعِن الصِّ َلُهما، َوَأَتَحدَّ

اْلُمْشَتَرَكِة َبْينَُهما.

ُأَسّمي َنبـاًتـا َيـعيُش في بيَئتي، َوُأبَـيِّـُن 
يَّـَتـُه لِْلِْنساِن. َأَهمِّ

َمَعَمَع اْلبيئَِةاْلبيئَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم

22



ْكنولوْجيا في اْستِْكشاِف َخصائِِص اْلَحْيواناِت َوِرعاَيتِها َدْوُر التِّ

اْلَحْيواناِت  ِمَن  َكثيٍر  َخصاِئِص  ِف  َتَعرُّ َعلى  اْلُعَلماَء  التِّْكنولوْجيا  ساَعَدِت 
ْيِليَِّة اْلُعَلماَء ِمْن ُمراَقَبِة اْلَحْيواناِت ِمْن  ْؤَيِة اللَّ نَْت َنّظاراُت الرُّ َوِصفاتِها، َفَمَثاًل َمكَّ
َتنَْشُط  تي  الَّ اْلَحْيواناِت  ًة في  َلْياًل، َوخاصَّ التَّفاصيِل  َأَدقِّ  َوُرْؤَيِة  َبعيَدٍة،  َمسافاٍت 

َلْياًل َكطاِئِر اْلبوِم.

ْنساُن التِّْكنولوْجيا  َوَقِد اْسَتْخَدَم اإْلِ
َوِحماَيتِها  َوَتْربَِيتِها  اْلَحْيواناِت  لِِرعاَيِة 
ِة اْلَحديَثِة  يَّ بِّ بَِتْوفيِر اأْلَْدِوَيِة َواأْلَْجِهَزِة الطِّ

الاّلِزَمِة َلها.

َوُأناِقُش  واْلَحْيواناِت،  النَّباتاِت  ِرعاَيِة  في  ْكنولوْجيا  التِّ َدْوِر  َعْن  َأْبَحُث  َأَتواَصُل: 
ُزَمالئي بِنَتاِئِج َبْحثي.

ُع ُعاْلِْثراُء والتََّوسُّ اْلِْثراُء والتََّوسُّ
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د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َأْمَلُ اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة بِاْلَكلَِمِة اْلُمناِسَبِة:  1

ُتَسّمى ُقْدَرُة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعلى إِْنتاِج َأْفراٍد َجديَدٍة ................  
ُر. َـّ ِعنَدما ................... ِصغاُر اْلَحْيواناِت َفإنَّها َتتـََغي  

فاِت ِمَن اآْلباِء إِلى اأْلَبْناِء ُيَسّمى ..................  اْنتِقاُل الصِّ

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

حاِب َوُهَو  ، َواأْلُْخرى لِلسَّ 2  الّصوَرتاِن اآْلتَِيتاِن إِْحداُهما لِطاِئٍر َوُهَو كاِئٌن َحيٌّ
َلْيَس كاِئنًا َحيًّا:

: حاِب كاِئنًا غيَر َحيٍّ ُم َسَبَبْيِن لَِتْصنيِف الّطاِئِر كاِئنًا َحيًّا، َوالسَّ ُأَقدِّ
................................................................................................................  
................................................................................................................  

: ِة اأْلُمِّ َوِصغاِرها، ُثمَّ ُأقاِرُن َبْيَن اْلِقطَّ  3
. ِة َمَع اأْلُمِّ َأْكُتُب ِصَفَتْيِن َتَتشاَبُه بِِهما ِصغاُر اْلِقطَّ  

ِة  َأْكُتُب ِصَفَتْيِن َتْخَتِلُف بِِهما ِصغاُر اْلِقطَّ  
. َعِن اأْلُمِّ

اْلِوراَثَة

َتنْمو 

كاُثَر التَّ
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د

ْأِي في اْلِعباَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن: ُأَميُِّز اْلَحقيَقَة ِمَن الرَّ  4
َصغيُر اأْلَْرَنِب َينْمو َوَيَتَغيَُّر.  

. َصغيُر اأْلَْرَنِب َأْجَمُل ِمْن َصغيِر الِقطِّ  

؟ لِماذا؟ ّياَرُة كاِئٌن َحيُّ َتْفكيٌر ناِقٌد: َهِل السَّ  5

ُبها بَِحْسِب  َوِر اآْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَرتِّ َأْسَتْخِدُم اأْلَْرقاَم: َأُعدُّ َأْرُجَل اْلَحْيواناِت في الصُّ  6
َعَدِد َأْرُجِلها ِمَن اأْلََقلِّ إِلى اأْلَْكَثِر.

ب جـ أ

حيَحةَ جابَةَ الصَّ أَْختاُر اْلِ

تي  الَّ لِْلِفراِخ  ُأمٌّ  اآْلتَِيِة  اْلَبّطاِت  َأيُّ  ُع:  َأَتَوقَّ  7
في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة؟
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َأْسَتْكِشُف َخصائَِص اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في بيَئتي

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: َوَرَقٌة، َوَقَلٌم.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َة لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. ُم َجْدَواًل َأْكُتُب فيِه اْلَخصاِئَص اْلعامَّ ُأَصمِّ  1

ُأالِحُظ اْلكاِئناِت اْلَحيََّة اْلَمْوجوَدَة في بيَئتي.   2

ُل َأْسماَء اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، َوَأْكُتُب َخصاِئَصها في اْلَجْدَوِل. ُأَسجِّ  3

ُأَحلُِّل: َأيُّ اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َيَتكاَثُر بِاْلَبْيِض، َوَأيُّها َيَتكاَثُر بِاْلِوالَدِة؟  4

في  ُزَمالئي  َمَع  َوَخصاِئِصها  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َأْسماِء  َقواِئَم  َأَتباَدُل  َأَتواَصُل:   5
. فِّ الصَّ

َتْقومُي اْلَداِء

1234

جـ  4، 1، 2، 3ب  3، 1، 4، 2 أ  4، 3، 1، 2

حيَح  َوُر اآْلتَِيُة ُنُموَّ َنباٍت، َفَأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيَمثُِّل التَّْرتيَب الصَّ َأَتَسْلَسُل: ُتَبيُِّن الصُّ  8
؟ لِلنُُّموِّ

*
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تَفاُعُل اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في اْلبيئَِةتَفاُعُل اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في اْلبيئَِة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

2اْلَوْحَدُة

َتَتفاَعُل اْلكائِناُت اْلَحيَُّة َمَع بيئاتِها لَِضماِن اْستِْمراِر َحياتِها.
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ُل: حاجاُت اْلكائِناِت اْلَحيَِّة. ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني: َتَكيُُّف اْلكائِناِت اْلَحيَِّة. الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

قاَل َتعالى:
  

)سوَرُة هوٍد، اْلَيُة ٦(

ُ أَتََهيَّأ

َكْيَف تَْحُصُل اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ َعلى حاجاتِها؟
28



ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
ُد َأْسماَء اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلَمْوجوَدِة فيها. ُأالِحُظ:  َأْنُظُر إِلى الّصوَرِة، َوُأَحدِّ  1

ُل: ما اْلِغذاُء اْلُمناِسُب لُِكلِّ كاِئٍن َحيٍّ في الّصوَرةِ؟ ُأَسجِّ  2
ُع: ماذا َيْحُدُث لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َلْو َجفَّ اْلماُء في هِذِه اْلبيَئِة؟ َأَتَوقَّ  3

َأْسَتنْتُِج: ماذا َتْحتاُج اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة لَِتعيَش؟  4

ُث َمَع ُزَمالئي َعْن  َأَتواَصُل: ُأَسّمي َبْعَض اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في بيَئتي، َوَأَتَحدَّ  5
َكْيِفيَِّة ُحصولِها َعلى حاجاتِها اْلَساِسيَِّة لِْلَعْيِش في بيَئتِها.

َتْفسيُر اْلَبياناِت: َتْعني َكِلَمُة َتفْسيٍر َتْوضيَح َمْعنى َشْيٍء ما.

َكْيَف تَتَفاَعُل اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ في بيئاتِها؟

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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إِلى ماذا َتْحتاُج اْلكائِناُت اْلَحيَُّة لَِتعيَش؟

َتْحتـاُج اْلكاِئنـاُت اْلَحيَّـُة إِلى اْلِغـذاِء َواْلماِء 
 Shelter اْلَمـْأوى  َواْلَهـواِء، َكمـا َتْحتـاُج إِلـى 
َوُهـَو اْلَمـكاُن اْلُمناِسـُب لَِعْيِش هـِذِه اْلكاِئناِت 
اْلَحيَّـِة فـي بيَئتِها، َوُتَسـّمى َجميُعهـا اْلحاجاِت 

 . اْلَساِسيََّة

1 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةحاجاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَّ حاجاُت اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

َتْعَتِمُد النَّباتاُت َواْلَحْيواناُت َعىل 
َبْعِضها؛ لِْلحصوِل َعىل حاجاِتا 

الاّلِزَمِة لَِعْيِشها يف بيَئتِها.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Shelter اْلَمْأوى

Food Chain ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة السِّ

َيِجْد  َلْم  إِذا  لِْلَحْيواِن  َيْحُصُل  ُق: ماذا  َأَتَحقَّ  
َمْأًوى ُمناِسًبا؟

في  اْلْستِْمراَر  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  َتْسَتطيُع  ل 
اْلَعْيِش ِمْن دوِن  َتـواُفـِر حـاجـاتِهـا اْلَسـاِسيَّـِة، 
َلُه  َيَتواَفْر  َلْم  إِذا  ٍة  ُمدَّ َبْعَد  َيموُت  َمثاًل  َفالنَّباُت 
اْلماُء، َوَكذلَِك اْلَحْيواُن، فإِنَّه ل َيْسَتطيُع اْلَعْيَش 

إِذا َلْم َيْحُصْل َعلى اْلِغذاِء.
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ِمَن  لَِكثيٍر  َواْلَمْأوى  اْلِحماَيَة  النَّباتاُت  ُر  ُتَوفِّ
َعلى  َأْعشاَشها  الطُّيوُر  َتْبني  َفَمَثاًل  اْلَحْيواناِت، 
ناِجُب في َتجاويِف اْلَْشجاِر.  اْلَْشجاِر، َوَتعيُش السَّ

َكْيَف َتْسَتفيُد اْلَحْيواناُت ِمَن النَّباتاِت؟  

َتْعَتِمـُد َكثيـٌر ِمـَن اْلَحْيوانـاِت َعلـى النَّباتـاِت 
َواْلَْغنـاُم  َفاْلَْبقـاُر،  حاجاتِهـا.  َعلـى  لِْلُحصـوِل 

َمَثـاًل َتَتَغـّذى َعلـى النَّباتـاِت.

اْلَحْيواناُت  َتْسَتفيُد  ُق:َكْيَف  َأَتَحقَّ  
ِمَن النَّباتاِت؟
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ُن  دوَدُة اْلَْرِض ُتـَحسِّ
التُّْرَبَة، َفَتنْمو النَّباتاُت.

َكْيَف َتْسَتفيُد النَّباتاُت ِمَن اْلَحْيواناِت ؟

 ُتساِعُد َبْعُض اْلَحْيواناِت ِمْثُل الطُّيوِر َواْلَحَشراِت 
َعلى َتكاُثِر َبْعِض َأْنواِع النَّباتاِت. 

ُتساِعُد دوَدُة اْلَْرِض َعلى َتْهِوَيِة التُّْرَبِة، َوَتْسهيِل اْنتِقاِل اْلماِء إِلى ُجذوِر 
. النَّباتاِت، َكما َأنَّ َفَضالتِها ُتَعدُّ َسماًدا لِلتُّْرَبِة ؛ َفُيساِعُد النَّباتاِت على النُُّموِّ

ُق: َكْيَف َتْسَتفيُد النَّباتاُت ِمَن اْلَحَشراِت؟  َأَتَحقَّ
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النَّباُت َيْحُصُل َعلى 
ْمِس. الّطاَقِة ِمَن الشَّ

اْنتِقاُل الّطاَقِة َبْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَِّة

؛ لَِكْي َيْحُصَل َعلى الّطاَقِة لِْلِقياِم  َيَتَغّذى اْلكاِئُن اْلَحيُّ
َعْبَر  آَخَر  إِلى  ِمْن كاِئٍن َحيٍّ  الّطاَقُة  َوَتنَْتِقُل هِذِه  بَِوظاِئِفِه، 
َعلى  اْلَفْأُر  َيْحُصُل  َفَمَثاًل   .Food Chain ِغذاِئيٍَّة  ِسْلِسَلٍة 
الّطاَقِة ِمْن َتْغِذَيتِِه َعلى اْلَْعشاِب، َوَتْحُصُل اْلَْفعى َعلى 

الّطاَقِة ِمْن َتْغِذَيتِها َعلى اْلَفْأِر.

ُد َكْيِفيََّة اْنتِقاِل الّطاَقِة َعْبَر  ُق: َأَتواَصُل َمَع ُزَمالئي، َوُأَحدِّ  َأَتَحقَّ
ْلِسَلِة اْلِغذاِئيَِّة اْلتَِيِة؟ السِّ

اْلَفْأُر َيْحُصُل َعلى 
الّطاَقِة ِمْن َتْغِذَيتِِه َعلى 

اْلَْعشاِب.

اْلَْفعى َتْحُصُل َعلى 
الّطاَقِة ِمْن َتْغِذَيتِها َعلى 

اْلَفْأِر.
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آَخَر  إِلى  َحيٍّ  كاِئٍن  ِمْن  الّطاَقُة  َتنَْتِقُل  َحْيُث  اْلماِئيَِّة،  اْلبيئاِت  في  َيتِمُّ  ذاُتُه  َواْلَْمُر 
َوَتَتَغّذى  النَّباتِيَِّة،  اْلَعوالِِق  َعلى  غيَرُة  الصَّ اْلَْسماُك  َتَتَغّذى  َفَمَثاًل  ِغذاِئيٍَّة؛  ِسْلِسَلٍة  َعْبَر 
َعَلْيها  َيَتَغّذى  َجميُعها  اْلَْسماُك  َوهِذِه  غيِرِة،  الصَّ اْلَْسماِك  َعلى  اْلَكبيَرُة  اْلَْسماُك 

اْلحوُت، َوكاِئناٌت َحيٌَّة ُأْخرى.
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؟ ئيَسُة: ما اْلحاجاُت اْلَساِسيَُّة لِْلكاِئِن اْلَحيِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي َتُدلُّ َعَلْيِه: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَمْفهوِم َوالّصوَرِة الَّ  2

ُث َأماَم ُزَمالئي َعّما َسَيْحُدُث. نا َنعيُش ِمْن دوِن َمْأًوى، َأَتَحدَّ َتْفكيٌر ناِقٌد: َأَتَخيَُّل َأنَّ  3

حيَحِة. ما الَّذي َتْحتاُج إَِلْيِه اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة  جاَبِة الصَّ َأَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلِ  4
لَِتعيَش:

جـ ُصخوٌر ب ِغذاءٌ    أ طاِوَلةٌ  

ُن ِسْلِسَلًة ِغذاِئيًَّة َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلتَِيِة:  ُأَكوِّ  5

 َأْفًعى  َجراَدةٌ  َصْقرٌ   َنباُت اْلَقْمِح  ِضْفَدٌع

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَمْأوى
Shelter

ْلِسَلُة اْلِغذائِيَُّة السِّ
Food Chain

َأْرُسُم ِسْلِسَلًة ِغذاِئيًَّة لَِحْيواناٍت َتعيُش في بيَئتي.

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ماذا َنْعني بِالتََّكيُِّف؟

اْلَعْيِش في  ُقْدَرَة  اْلَحْيواناِت  َتعالى  الّلُه  َمنََح 
بيئاٍت ُمْخَتِلَفٍة؛ ِمْن ِخالِل ُسلوكاٍت، َأْو َتراكيَب 
فيها.  َتعيُش  تي  الَّ اْلبيَئِة  َمَع  َتَتالَءُم  َأْجساِمها  في 

 .Adaptation َوهذا ما ُيْعَرُف بِالتََّكيُِّف

َأْو  َأْعضاٍء،  ِمْن  اْلَحيِّ  اْلكاِئِن  ِجْسُم  ُن  َيَتَكوَّ
ُتساِعُدُه   Structures التَّراكيَب  ُتَسّمى  َأْجزاٍء 
َواْلَْجنَِحـِة  الّريِش  ِمْثِل  بيَئتِـِه،  اْلَعْيِش في  َعلى 
َواللِّسـاِن   ، اْلُقْطبِـيِّ بِّ  لِلـدُّ َواْلِفـراِء  لِلطُّيـوِر، 

لِْلِحْرباِء. 

2 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ُف اْلكاِئناِت اْلَحيَّ ِةَتَكيُّ ُف اْلكاِئناِت اْلَحيَّ َتَكيُّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

َتَْتِلُك اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َتراكيَب، 
ُتساِعُدها َعىل التََّكيُِّف َمَع اْلبيَئِة 

تي  َتعيُش فيها. الَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Adaptation التََّكيُُّف
Structures َتراكيُب

Camouflage التَّْمويُه
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ُتساِعُدها َعلى  ُمَسطََّحٌة  َأْسناٌن  َلها  َفَبْعُضها  َتْغِذَيتِها،  اْلَحْيواناُت في َطريَقِة  َتْخَتِلُف 
بِِل، َوُتَسّمى آِكالِت  َمْضِغ اْلَْعشاِب َوَطْحِن َأْوراِق اْلَْشجاِر، َكاْلِخراِف، َواْلَْبقاِر، َواْلِ

اْلُعْشِب.

تي َتْأُكُل اللُّحوَم، َفَلها  َأّما اْلَحْيواناُت الَّ
ُتساِعُدها  ٌة  حادَّ َطويَلٌة  َوَمخالُِب  َأْنياٌب 
َعلى َتْمزيِق اللُّحوِم، َكاْلُسوِد، َوالنُّموِر، 

قوِر، َوُتَسّمى آِكالِت اللُّحوِم. َوالصُّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: )صوَرُة َكْلٍب، َوصوَرُة 
َبطٍَّة، َوصوَرُة َخروٍف(.

   ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُلها َجيًِّدا. َوِر، َوَأَتَأمَّ ُأالِحُظ: َأْنُظُر إِلى الصُّ  1

َأْسَتنْتُِج: ما َشْكُل التَّْركيِب الَّذي ُيساِعُد   2
اْلَحْيواناِت َعلى َتناُوِل َطعاِمها.

َتَتالَءُم  َكْيَف  ُزَمالئي  ُأناِقُش  َأَتواَصُل:   3
َتراكيُب َأْسناِن اْلَحْيواناِت َمَع ِغذاِئها.

َكْيَف ُتساِعُد التَّراكيُب اْلَحْيواناِت؟ َنشاٌط

أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

ْقِر َوِمنقاِرِه  ما َدْوُر َمخالِِب الصَّ
في ُحصولِِه َعلى ِغذاِئِه؟
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ُتساِعُدها  الطُّيوِر  ِمَن  َكثيٍر  ِعنَْد  َفاْلَْجنَِحُة 
اْلَْسماَك   عانُِف  الزَّ ُتساِعُد  َكما  الطََّيراِن،  َعلى 

باَحِة في اْلماِء. َعلى السِّ

ُتساِعُد َبْعُض التَّراكيِب اْلَحْيواناِت َعلى اْلَحَرَكِة في بيئاتِها.

ُق: َكْيَف ُتساِعُد التَّراكيُب اْلَحْيواناِت َعلى التَّْغِذَيِة؟  َأَتَحقَّ

اْلَعريُض  ُه  ُخفُّ ماِل، وُيساِعُدُه  الرِّ َحراَرِة  َعْن  ُتْبِعُدُه  َطويَلًة  َأْرُجاًل  اْلَجَمُل  َوَيْمَتِلُك 
ماِل. ْحراِء؛ َفال َتغوُص في الرِّ ْيِر َعلى ِرماِل الصَّ َعلى السَّ
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َتَتفاَعُل اْلَحْيواناُت َمَع اْلبيَئِة لِِحماَيِة َنْفِسها

َواْلَمخاطِِر.   اْلَحراَرِة،  َوَدَرجاِت  ْوِء،  َكالضَّ اْلبيَئِة،  ُمَؤثِّراِت  َمَع  اْلَحْيواناُت  َتَتفاَعُل 
َوَتْسَتجيُب لِذلَِك بَِتفاُعالٍت َتْصُدُر َعنْها، ِمْثِل: اْلَهَرِب، َواْلْختِباِء ِمَن اْلَخَطِر، َوُتساِعُدها 

َعلى ذلَِك َتراكيُبها.

َصَدَفٍة  َتْحَت  َرْأَسُه  ُيْخفي  َفاْلَحَلزوُن 
ُتَغّطي ِجْسَمُه ِعنَْدما َيْقَتِرُب ِمنُه َخَطٌر ما.

َوَيْهُرُب النَّْمُل إِلى َمْسَكنِِه َعلى َشْكِل َجماعاٍت 
ُدُه بِاْلَخَطِر. ِعنَْد َسماِعه َصْوًتا ُيَهدِّ

َوَتَتَكيَُّف َحْيواناٌت ُأْخرى َمَع اْلبيَئِة بِالتَّْمويِه Camouflage ِمْن 
َأْجِل ِحماَيِة َنْفِسها؛ َوذلَِك َبَتْغييِر َلْونِها َأْو َشْكِلها بَِحْسِب بيَئتِها.
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َتَتَكيَُّف النَّباتاُت بَِطرائَِق َكثيَرٍة
َفنَباُت  اْلُمْختَِلفَة.  اْلبيئاِت  لتاُِلِئَم  النَّباتاُت  َتَتَكيَُّف 
ُجذوُرُه  َتْمَتدُّ  ْحراِء  الصَّ في  بَِكْثَرٍة  َينْمو  الَّذي  ّباِر  الصَّ
يٍَّة ِمَن اْلماِء،  َعلى ِمساحاٍت َكبيَرٍة؛ ِلْمتِصاِص َأْكَبِر َكمِّ
َتَتَغّذى  تي  الَّ اْلَحْيواناِت  ِمَن  َتْحميِه  ٌة  إِْبِريَّ َأْشواٌك  َوَلُه 

َعلى النَّباتاِت.

ْفلى؛ لِذلَِك  ٌة، ِمْثُل َنباِت الدِّ َوَبْعُض النَّباتاِت سامَّ
ل َتْسَتطيُع اْلَحْيواناُت َأْن َتْأُكَلها.

إِنَّ َتَكيَُّف َبْعِض النَّباتاِت َيْأتي اْستِجاَبًة لِْلُمَؤثِّراِت 
تي َتنَْكِمُش َأْوراُقها  اْلخاِرِجيَِّة، ِمْثِل النَّْبَتِة اْلَخجوَلِة الَّ
ُتْبِعُد  ِلَْوراِقها  اْلُمفاِجَئَة  اْلَحَرَكَة  َأنَّ  َكما  َلْمِسها،  ِعنَْد 

َة. اْلَحَشراِت الّضارَّ

ْحراِء؟ ّباِر ِمْن َأْجِل اْلَعْيِش في الصَّ ُق: َكْيَف َيَتَكيَُّف َنباُت الصَّ  َأَتَحقَّ
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َأَثُر اْلبيئاِت اْلُمْخَتلَِفِة في ُنُموِّ النَّباتاِت
َحياِة  في  اْلبيَئِة  َعواِمِل  َبْعُض  ُر  ُتَؤثِّ
َواْلماِء  التُّْرَبِة،  ِمْثُل:  ها،  َوُنُموِّ النَّباتاِت 

ْوِء. َوَدَرَجِة اْلَحراَرِة، َوالضَّ

اْلَحراَرِة  َدَرَجِة  اِْنِخفاَض  َفإنَّ  لِذا، 
ا ُيـَسبِّـُب َتـَلـَف  اْنـِخفـاًضا َكبيـًرا ِجـدًّ

اْلَمْزروعاِت. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: )َثالَثُة َنباتاٍت ُمَتشابَِهٍة، َوكوٌب 
ٌج، َوِمْسَطَرٌة، َولِصٌق، َوَقَلٌم، َوماٌء(. ُمَدرَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
َأَضُع ُمْلَصًقا َعلى ُكلِّ َنباٍت َيْحِمُل َرْقًما ُمْخَتِلًفا   1
يَِّة اْلماِء اْلُمْعطاِة: )1( ماٌء ُمَتوافٌِر،  بَِحْسِب َكمِّ

)2( ماٌء َقليٌل، )3( ِمْن دوِن ماٍء(.
ُقْرَب  َبْعِضها  جانَِب  الثَّالَثَة  النَّباتاِت  َأَضُع   2

النّافَِذِة.
يًَّة ُمناِسَبًة ِمَن اْلماِء َعلى  ُب: َأَضُع َيْوِميًّا َكمِّ ُأَجرِّ  3
يًَّة َقليَلًة َعلى النَّباِت َرْقِم2،  النَّباِت َرْقِم 1، َوَكمِّ

َأّما النَّباُت َرْقُم 3، َفَأْتُرُكُه ِمْن دوِن ماٍء.
ُأالِحُظ: ُأراِقُب النَّباتاِت الّثالَثَة َيوًما َبْعَد َيْوٍم   4

َة َثالَثِة َأسابيَع. ُمدَّ
ُل  َأقيُس ِمْقداَر طوِل ُكلِّ َنباٍت ُأْسبوِعيًّا، َوُأَسجِّ  5

اْلِقياساِت في َجْدَوٍل. 
ُر اْختاِلَف َأْطواِل النَّباتاِت  ُر اْلَبياناِت: ُأَبرِّ ُأَفسِّ  6

الّثالَثِة َعْن َبْعِضها. 
َأْسَتنْتُِج: ما َأَثُر اْلماِء في ُنُموِّ النَّباتاِت.  7

باتاِت َأَثُر اْلبيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة في ُنُموِّ النَّ َنشاٌط

أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

النَّباِت  َأْوراَق  َجَعَل  الَّذي  ما   
؟ )ب( َيْصَفرُّ

إِلى  َتِصُل  تي  الَّ ْوِء  الضَّ يَِّة  َكمِّ َة  ِقلَّ َوإِنَّ 
النَّباِت ُتَسبُِّب اْصِفراَر َأْوراِقِه.

بأ
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اْلُهروِب  الّطاِئَر َعلى  الَّذي ُيساِعُد  التَّْركيَب  َأِصُف لُِزَمالئي  ئيَسُة:  الرَّ اْلِفْكَرُة   1
ِمَن اْلْفتِراِس.

َأِصُل  َواْلُمْصَطَلحاُت:  اْلَمفاهيُم   2
في  َلُه  اْلُمناِسَبِة  بِالّصوَرِة  اْلَمْفهوَم 

ما َيْأتي:

َعلى  ُمْرَتِفٍع  َمكاٍن  ِمْن  ُسقوطِها  ِعنَْد  َة  اْلِقطَّ ُيساِعُد  الَّذي  التَّْركيُب  ما  ُع:  َأَتَوقَّ  3
اْلوصوِل إِلى اْلَْرِض بَِسالٍم؟

َأِصُف: اْشَترْت والَِدتي َنباَت َنْعناٍع َصغيًرا، َوَطَلَبْت إَِليَّ اِلْعتِناَء بِِه، َفَكْيَف   4
تِِه؟ ُيْمِكنُني اْلُمحاَفَظُة َعلى ُنُموِّ النَّباِت َوِصحَّ

َفَكْيَف  َأْكَثَر َجفاًفا،  النَّباتاُت  َتعيُش فيها  تي  الَّ اْلبيَئُة  َأْصَبَحِت  إِذا  ناِقٌد:  َتْفكيٌر   5
ُيْمِكُن لِلنَّباتاِت التََّكيُُّف َمَعها؟    

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َتراكيُب
Structures

التَّْمويُه
 Camouflage

في  َتعيُش  طِبِّـيَّـٍة  َنبـاتـاٍت  َعْن  َأْبـَحُث 
َفواِئِدها  َحْوَل  ُمْلَصًقا  َوَأْعَمُل   ، اْلُْرُدنِّ

َواْستِْخداماتِها.

ًحا ُخطوَطُه  َأْرُسُم اْلِحماَر اْلَوْحِشيَّ ُمَوضِّ
ُر َلْوُنُه َوَشْكُلُه في  َوَأْلواَنُه، َوُأَبيُِّن َكْيَف ُيَؤثِّ

ِزياَدِة اْلُخطوَرِة َعَلْيِه، َأْو َتْقليِلها.

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ َمَعَمَعالصِّ اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم
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اْلَمها اْلَعَربِيُّ
َض َحْيواُن اْلَمها اْلَعَربِيِّ في اْلُْرُدنِّ لاِْلْنِقراِض، َوذلَِك في َخْمسينِّياِت اْلَقْرِن  تعرَّ
َسْت عاَم 1966م، َأْطَلَقْت  تي َتَأسَّ اْلماضي، إِّل َأنَّ اْلَجْمِعيََّة اْلَمَلِكيََّة لِِحماَيِة الطَّبيَعِة الَّ
، َوَقِد اْحَتَضنَْت هِذِه  ِة في اْلُْرُدنِّ يَّ عاَدِة َحْيواِن اْلَمها اْلَعَربِيِّ إِلى اْلَحياِة اْلَبرِّ ُمباَدَرًة ِلِ
ِة؛ إْذ َنَجَحْت َبْعَد ُجهوٍد َكبيَرٍة في إِعاَدِة اْلَمها  يَّ وَمِريِّ لِْلَحياِة اْلَبرِّ اْلُمباَدَرَة َمْحِميَُّة الشُّ

. حارى اْلُْرُدنِيَِّة؛ لُِيْصبَِح اْلمها اْلَحْيواَن اْلَوَطنِيَّ لِْلُْرُدنِّ اْلَعَربِيِّ إِلى ُربوِع الصَّ
َوَيَتَميَُّز اْلَمها اْلَعَربِيُّ بَِلْونِِه اْلَْبَيِض الَّذي ُيَغّطي ُمْعَظَم َمناطِِق ِجْسِمِه، ما َعدا 
ْوِن َمكاَن  ْوِن، َمَع ُوجوِد ُخطوٍط َسْوداِء اللَّ اْلُجْزَء اْلَْسَفَل ِمْن ِجْسِمِه َفُهَو ُبنِيُّ اللَّ
َكُر ِمنُْه  ْأِس بِاْلُعنِق، َوَعلى اْلَجْبَهِة َواْلَْنِف، َكما َيْمَتِلُك اْلَمها اْلَعَربِيُّ الذَّ اْلتِقاِء الرَّ
َحْيواِن  اْرتِفاُع  َأّما  َوَأْكَثَر،  ِمْتٍر  نِْصَف  طوُلها  َيْبُلُغ  َحْلِقيًَّة،  َطويَلًة  ُقروًنا  َواْلُْنثى 

اْلَمها، َفَيِصُل إِلى ِمْتٍر ِعنَْد َأْكتافِها، َوْيبُلُغ َوْزُنها kg 70 َتْقريًبا.

في  اْلَْزَرِق  في  الّشوَمِريِّ  َمْحِميََّة  ُأْسَرتي  َأْو  َوُزَمالئي،  ُمَعّلمي  بُِصْحَبِة  َأزوُر 
اْلْستِْئذاِن  َبْعَد  اْلَعَربِيِّ  اْلَمها  لَِحْيواِن  فوتوغرافِيًًّة  ُصَوًرا  َوَأْلَتِقُط  ُمناِسَبٍة،  ُظروٍف 

ِمْن َمسؤوِل اْلَمْحِميَِّة.

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َأْكُتُب اْلَمْفهوَم الُمناِسَب  في ُكلِّ َفراٍغ ِمّما َيْأتي:  1

ْلِسَلِة اْلِغذاِئيَِّةاْلَمْأوىُمَؤثِّراِت اْلبيَئِة التََّكيُُّفَتراكيُبالسِّ

التَّْغِذَيِة  ِمَن  نُها  َوُتَمكِّ اْلَحْيواناِت،  َأْجساَم  ُن  ُتَكوِّ ُمْخَتِلَفٌة  َأْجزاٌء  َأْو  َأْعضاٌء   
َواْلَحَرَكِة: ....................

ْوِء َواْلَبْرِد َواْلَْعداِء. َتَتفاَعُل اْلَحْيواناُت َمَع .................... َكالضَّ  
ُيَسّمى اْلَمكاُن اْلُمناِسُب لَِعْيِش اْلكاِئِن اْلَحيِّ ........................  
َتنَْتِقُل الّطاَقُة ِمْن كاِئٍن َحيٍّ إِلى آَخَر ِمْن ِخالِل .....................  

َمَع  َتَتالَءُم  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َأْجساِم  في  َتراكيُب  َأْو  ُسلوكاٌت  ُهَو   ..................  
تي َتعيُش فيها. اْلبيَئِة الَّ

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

َأِصُل بَخطٍّ الّصوَرَة بِاْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة في ما َيْأتي:  2

باَحِة. عانَِف لِلسِّ َيْسَتْخِدُم الزَّ

ٌة. َيْأُكُل اللُّحوَم، َوَأْسناُنُه حادَّ

َيْقِفُز، َوَيْأُكُل النَّباتاِت.

َيْأُكُل اْلُحبوَب بِاْلِمنْقاِر.

َلْحفاِة َواْلُقنُْفِذ ِمْن َحْيُث َطريَقُة َحماَيِة ُكلٍّ ِمنُْهما َنْفَسُه ِمَن اْلَخَطِر. ُأقاِرُن َبْيَن السُّ  3
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ُك اْلَحْيواناُت في ُكلٍّ ِمَن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن؟ لِماذا َتَتَحرَّ  4

ُأالِحُظ الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب:  5
ماذا ُأشاِهُد في الّصوَرِة؟  .......................  أ . 
َعلى  ساَعَد  الَّذي  التَّْركيِب  اْسَم  َأْذُكُر  ب. 

َتْغِذَيِة الطُّيوِر؟ .................................
ماذا َتْأُكُل الطُّيوُر؟ ..................... جـ. 

ْقِم اْلُمناِسِب؛ لَِتْكويِن ِسْلِسَلٍة  َوِر َوُأَرتُِّب اْلكاِئناِت اْلَحيََّة بَِوْضِع الرَّ َأْسَتعيُن بِالصُّ  6
ُح اْنتِقاَل الّطاَقِة َبْينَها، َوَأْكُتُب اْسَم اْلكاِئِن اْلَحيِّ اْلُمناِسَب في ُكلِّ  ِغذاِئيٍَّة ُتَوضِّ

َفراٍغ في اْلُجَمِل اْلتَِيِة:  

َيَتَغّذى اْلََسُد َعلى ............................. لِْلُحصوِل َعلى الّطاَقِة .  
َيَتَغّذى الثَّْعَلُب َعلى ............................. لِْلُحصوِل َعلى الّطاَقِة.  
َيَتَغّذى اْلَْرَنُب َعلى ............................. لِْلُحصوِل َعلى الّطاَقِة.  

45



حيَحةَ جابَةَ الصَّ أَْختاُر اْلِ

َتَتَغّذى اْلَْغناُم َعلى:  7
 اللُّحوِم جـ  اْلَْعشاِب   ب  اْلَْسماِك    أ

تي ُتساِعُدها َعلى اْلَعْيِش في بيَئتِها. ماِت الَّ َتْمَتِلُك الَحْيواناُت في اْلعاَدِة َبْعَض السِّ  8  *
ِة.  حارى اْلحارَّ في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة َحْيواٌن َيعيُش في الصَّ
تي َحباُه الّلُه َتعالى إِّياها ِمّما َيْأتي؛ َكْي َيْحِمَي  َمُة الَّ السِّ

َنْفَسُه ِمَن  اْلَحراَرِة، ِهَي: 
 ُكْبُر اْلُْذَنْيِن جـ  ِصَغُر اْلَعْينَْيِن   ب  َسماَكُة اْلَفْروِ   أ

اْلِعْلُم َوالتِّْكنولوْجيا 

ْنساُن ِمْن َأْشكاِل َبْعِض َتراكيِب اْلَحْيواناِت في ُصنِْع آلٍت ُتفيُدُه في  اْسَتفاَد اْلِ
ْنساُن، َوَتْركيَب اْلَحْيواِن الَّذي ُيْشبُِهها، ُثمَّ  ُل ُصَوَر آلٍت َيْسَتْخِدُمها اْلِ اْلَحياِة. َأَتَأمَّ

َأْمَلُ اْلَفراَغ في ما َيْأتي:
                               

اْسُم اْلَلِة: .......................  اْسُم اْلَلِة: .......................  اْسُم اْلَلِة: ....................... 

التِّْركيُب: .......................          التِّْركيُب: .......................  التِّْركيُب:  ....................... 

   

ْلُت إَِلْيِه َأماَم ُزَمالئي. َأْعِرُض ما َتَوصَّ

َتْقومُي اْلَداِء

46



اْلَْرُض َوالشَّْمُساْلَْرُض َوالشَّْمُس

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

3اْلَوْحَدُة

َسْطُح  َوَيَتَغيَُّر  اْلَْرِض،  َسْطِح  َعلى  اْليابَِسَة  َوالتَّْربُة  خوُر  الصُّ ُتَغّطي 
َمِن. اْلَْرِض بِاْستِْمراٍر َمَع ُمروِر الزَّ

47



ُن التُّْرَبُة؟ ُل: َكْيَف َتَتَكوَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ْرُس الّثاني: َكْيَف َيَتَغيَُّر َسْطُح اْلَْرِض؟ الدَّ

ْمُس َنْجٌم َقريٌب. ْرُس الّثالُِث: الشَّ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

َكْيَف يَتََغيَُّر َسْطُح اْلَْرِض؟
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التُّْرَبِة  َلْمِس  َبْعَد  َوالّصابوِن َجيًِّدا  بِاْلماِء  َيَديَّ  َأْغِسُل  الَمِة:  اْلَْمِن َوالسَّ إِْرشاداُت 
ِة. ْخِريَّ َواْلِقَطِع الصَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

خـوِر  ُأالِحُظ: َأْلِمُس بَِيدي ُكلًّ ِمَن الصُّ  1

ُصها بِاْستِْعماِل اْلَعَدَسِة  َوالتُّْرَبـِة، َوَأَتَفحَّ
اْلُمَكبَِّرِة.

خوُر َأِم  ُهما َأْكَثُر َتماُسًكا: الصُّ ُأقاِرُن: َأيُّ  2

التُّْرَبُة؟

خوُر َعِن التُّْرَبِة؟ َأْسَتنْتُِج: بَِم َتْخَتِلُف الصُّ  3

ُيشاِهدوَنُه،  ما  لوَن  َوُيَسجِّ َواْلَْحداَث،  اْلَْشياَء  اْلُعَلماُء  ُيلِحُظ  اْلُمالَحَظُة: 
َوَيْسَتْعِملوَن اْلَْرقاَم َواْلَكِلماِت لَِوْصِف اْلُمشاَهداِت.

خوُر َعِن التُّْربَِة؟  بَِم تَْختَلُِف الصُّ

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ُصخوٌر

َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة

ُتْرَبٌة
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اْلَْرِض  َسْطِح  ناِت  ُمَكوِّ َأنَّ  سابًِقا  َتَعلَّْمُت 
اْلُكَرِة  َسْطِح  ُمْعَظَم  اْلماُء  ُيَغّطي  َوماٌء.  يابَِسٌة 
 ،Rocks خوِر ُن اْليابَِسُة ِمَن الصُّ اْلَْرِضيَِّة، َوَتَتَكوَّ
في  َوَتْخَتِلُف  َوَقساَوتِها،  بَِصلَبتِها  َتَتَميَُّز  تي  الَّ

ُن ِمَن التُّْرَبِة َأْيًضا. َأْلوانِها، َوَتَتَكوَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ِة  َبُة ِمَن اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة اْلُمِهمَّ ْ التُّ
يف َحياِة اْلكاِئناِت اْلَيَِّة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Rocks ُصخورٌ 
 Soil ُتْرَبةٌ 

Rocks Crumbs ٌُّفتاٌت َصْخِري

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْرَبُة؟الدَّ ُن التُّ ْرَبُة؟َكْيَف َتَتَكوَّ ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ
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ُن التُّْرَبُة؟ َكْيَف َتَتَكوَّ

ْخِريَّ  ا ُتَسّمى اْلُفتاَت الصَّ خوِر إِلى ِقَطٍع َصغيَرٍة ِجدًّ ُن التُّْرَبُة Soil ِمْن َتَفتُِّت الصُّ َتَتَكوَّ
Rocks Crumbs، َوَتْحَتوي َعلى ماٍء َوَهواٍء، َوَبقايا النَّباتاِت َواْلَحْيواناِت اْلُمفيَدِة في 

ِزياَدِة َتْحسيِن التُّْرَبِة.

ْمِس،  ياُح َوَحراَرُة الشَّ َيَتَسبَُّب اْلماُء َوالرِّ
خوِر. َوَغْيُرها في َتْكسيِر الصُّ

َواْلَحراَرِة،  ياِح  َوالرِّ اْلماِء  َتْأثيُر  َيْسَتِمرُّ 
. َوَتْبَدُأ النَّباتاُت في النُُّموِّ

خوِر،  َتْخَتِلُط َبقايا النَّباتاِت َمَع ُفتاِت الصُّ
َوَتنْمو َنباتاٌت َجديَدٌة.

، َوَبقايا  ُن التُّْرَبُة ِمْن ُفتاٍت َصْخِريٍّ َتَتَكوَّ
كاِئناٍت َحيٍَّة، َوَهواٍء، َوماٍء.

ناُت التُّْرَبِة؟ ُق: ما ُمَكوِّ  َأَتَحقَّ
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يَُّة التُّْرَبِة َأَهمِّ

َعلى  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  لَِحياِة  ٌة  ُمِهمَّ التُّْرَبُة 
التُّْرَبـَة  َيْسَتْعِمُل  ْنسـاُن  َفاْلِ اْلَْرِض؛  َسْطـِح 
َوَتْعَمُل  اْلِغذاَء،  َلُه  ُر  ُتَوفِّ تي  الَّ النَّباتاِت  لِِزراَعِة 
التُّْرَبُة َعلى َتْثبيِت ُجذوِر النَّباتاِت في اْلَْرِض؛ 
َكْي َتـنْـُمَو بَِشْكٍل َأْفـَضَل. َوُتَعدُّ التُّْرَبـُة َمكاًنا 
َيـعيُش فـيـِه َكثيٌر ِمَن اْلَحْيواناِت، َواْلكاِئناِت 

اْلَحيَِّة اْلُْخرى، ِمْثُل: دوَدِة اْلَْرِض.

يَُّة التُّْرَبِة لِلنَّباتاِت؟ ُق: ما َأَهمِّ  َأَتَحقَّ

أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

يََّة التُّْرَبِة لَِعْيِش َبْعِض اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. َأِصُف َأِهمِّ
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ُن التُّْرَبُة؟ ئيَسُة: َكْيَف َتَتَكوَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

َوِر في ما َيْأتي: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ َمْفهوٍم بِما ُيناِسُبُه ِمَن الصُّ  2

ُر؟ خوَر َتَتَكسَّ َبُب َوالنَّتيَجُة: ما الَّذي َيْجَعُل الصُّ 3 السَّ

يَِّة التُّْرَبِة لِْلَحْيواناِت. فِّ َعْن َأَهمِّ ُث َمَع ُزَملئي في ُغْرَفِة الصَّ َأَتواَصُل: َأَتَحدَّ  4

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Rocks ُصخوٌر

 Soil ُتْرَبٌة

ُفتاٌت َصْخِريٌّ 
Rocks Crumbs

خوِر، َوَوَضَعها في َمْجموَعَتْيِن. َكْيَف ُأساِعُد َكَرًما  َجَمَع َكَرٌم َمْجموَعًة ِمَن الصُّ
خوِر؟ َعلى ِكتاَبِة َمْسَأَلٍة ِرياِضيٍَّة ُتَبيُِّن َمْجموَع الصُّ

َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ
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خوِر َتْجِوَيُة الصُّ

ُض َسـْطُح اْلَْرِض لَِعواِمـَل َكثيَرٍة ِمنْها:  َيَتَعرَّ
ـُر فيـِه َوَتَتَسـبَُّب َأْحياًنا في  يـاُح؛ َفُتَؤثِّ اْلمـاُء َوالرِّ

خوِر إِلـى ُفتاٍت َأْصَغـَر َحْجًما. َتْحطيـِم الصُّ

يـاُح؛  الرِّ َتْعِصـُف  َأْو  اْلمـاُء  َيْجـري  ِعنَْدمـا 
خـوِر،  الصُّ َتْفتيـِت  َعلـى  َيْعَمـلِن  َفإِنَُّهمـا 
ـنيَن، َوُتَسـّمى هـِذِه  َوَيَتَطلَّـُب ذلِـَك آالَف السِّ

 .Weathering التَّْجوَيـَة  اْلَعَمِليَّـُة 

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

َعَمِليَّتـاِن  َوالتَّْعِرَيـُة  التَّْجِوَيـُة 
َتْغيـِر َسـْطِح  ُتسـاِعداِن َعـى 

ْرِض. ْلَ ا

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Weathering التَّْجِوَيُة
Erosion التَّْعِرَيُة

2 ْرُس ْرُسالدَّ ُر َسْطُح اْلَأْرِض؟الدَّ ُر َسْطُح اْلَأْرِض؟َكْيَف َيَتَغيَّ َكْيَف َيَتَغيَّ

أَْقَرأُ الّصوَرَةأَْقَرأُ الّصوَرَة

؟ َل وادي اْلموِجِب في اْلُْرُدنِّ َكْيَف َتَشكَّ
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خوِر، َوِعنَْدما َتْكُبُر ُجذوُرها َفإِنَّها َتْضَغُط  قوِق داِخَل الصُّ َأْحياًنا َتنْمو النَّباتاُت َبْيَن الشُّ
َمّراٍت  َحراَرتِها  َدَرجاِت  َتَغيُِّر  بِِفْعِل  خوُر   الصُّ َتَتَفتَُّت  َكما  َوُتَفتُِّتُه.  ْخِر  الصَّ َعلى جانَِبِي 
ْمِس،  ِة الشَّ ْيِل بَِسَبِب َأِشعَّ َوَمّراٍت، َفَحراَرُتها في النَّهاِر َتكوُن َأْعلى ِمْن َحراَرتِها في اللَّ

تاِء. ْيِف َتكوُن َحراَرُتها َأْعلى ِمْن َحراَرتِها في الشِّ َوفي الصَّ
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التَّْعِرَيُة
ْخِريِّ  الصَّ الُفتاِت  اِْنتِقاُل  ُيَسّمى      
إِلى  َمكاٍن  ِمْن  التَّْجِوَيِة  َعَمِليَِّة  َعْن  النّاتِِج 
ياِح َواْلمياِه اْلجاِرَيِة َكاْلَنْهاِر  آَخَر؛ بِِفْعِل الرِّ
َوالتَّْجِوَيُة   .Erosion التَّْعِرَيَة  يوِل  َوالسُّ

َوالتَّْعِرَيُة َعَمِليَّتاِن ُمَتلِزَمتاِن. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: 
َحْوضاِن بلْستيِكّياِن ُمْسَتطيلِن، ِمَرشُّ ماٍء، 

ُة َعصيٍر، َرْمٌل. ماصَّ
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

يًَّة  َأَضُع في َطَرِف ُكلٍّ ِمَن اْلَحْوَضْيِن َكمِّ  1
ْمِل. ُمناِسَبًة ِمَن الرَّ

ِة بُِلْطـٍف َعلى َكْوَمِة  ُأالِحـُظ: َأْنُفـُخ بِاْلماصَّ  2
ُل  ِل، َوُأَسـجِّ ْمـِل فـي اْلَحـْوِض اْلَوَّ الرَّ

ُملَحظاتـي.
َكْوَمِة  َعلى  بُِلْطٍف  اْلماَء  َأُرشُّ  ُب:  ُأَجرِّ  3
َر  َـّ ْمِل في اْلَحـْوِض الّثـاني. َكْيـَف َأث الرَّ

اْلماُء فيها؟
ْمِل. ُأقاِرُن َبْيَن َتْأثيِر اْلَهواِء َواْلماِء في الرَّ  4

ْمِل َكما  َأْسَتنْتُِج: َهْل َبِقَي َشْكُل َكْوَمِة الرَّ  5
ُر ما َحَدَث. كاَن في اْلبِداَيِة َأْم َتَغيََّر؟ أُفسِّ

ْعِرَيِة َنْمَذَجُة التَّ َنشاٌط

؛ بِِفْعِل  َنْت ِجباُل وادي َرمٍّ َتَكوَّ
َتِي التَّْجِوَيِة َوالتَّْعِرَيِة. َعَمِليَّ

اِْنتِقاِل  َعَمِليَُّة  ُتَسّمى  ماذا  ُق:  َأَتَحقَّ  
ْخِريِّ ِمْن َمكاٍن إِلى آَخَر؟ اْلُفتاِت الصَّ
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ئيَسُة: ُأَبيُِّن َشْكَل اْلَْرِض اْلَجديَد َبْعَد ُكلٍّ ِمْن:  اْلِفْكَرُة الرَّ  1

ًة َطويَلًة. ِة َجَبَلْيِن عالَِيْيِن ُمدَّ َهْطِل َمَطٍر َغزيٍر َعلى ِقمَّ 	أ	.	

ْحراِء. ياِح َعلى َكْوَمٍة ِمْن ِرماِل الصَّ ُهبوِب الرِّ ب.	

ُح لُِزَملئي ُكلًّ ِمَن: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: ُأَوضِّ  2

التَّْجِوَيِة    التَّْعِرَيِة  

تي ُيَعبُِّر َعنْها ُكلُّ َشْكٍل ِمّمَا َيْأتي: ُأَصنُِّف: َأْختاُر اِْسَم اْلَعَمِليَِّة الَّ  3

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

، ُثمَّ َأْجَمُع ُصَوًرا  ُم َلْوَحًة َتْحوي خاِرَطـَة اْلُْرُدنِّ بُِمساَعـَدِة َأَحِد والِـَديَّ ُأَصمِّ
، َوُأْلِصُقها بَِحْسِب اْلِمنَْطَقِة  ُتَبيُِّن التَّْجِوَيـَة َوالتَّْعِرَيـَة في َمناطَِق ُمْخَتِلَفـٍة ِمَن اْلُْرُدنِّ

َعلى اْلخاِرَطِة.

	أ	.	َتْجِوَيٌة
ب.	َتْعِرَيٌة

َتْجِوَيٌة 	أ	.	
َتْعِرَيٌة ب.	

َمَعَمَع اْلُجْغرافيااْلُجْغرافيااْلُعلوُماْلُعلوُم
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ما النَّْجُم؟
قاَل َتعالى:   

  )سوَرُة ُيوُنَس، اْلَيُة 5(
ِمَن  َكثيًرا  َلْيًل ُأشاِهُد  ماء  السَّ إِلى  َأْنُظُر  حيَن 
هِذِه  ُتَسّمى  فيها.  اْلُمنَْتِشَرِة  اْلُمضيَئِة  اْلَْجساِم 

اْلَْجساُم النَّجوَم. 
النَّْجُم Star ِجْسٌم في اْلَفضاِء ُمضيٌء ِمْن َنْفِسِه، 
َبْعُضها  النُّجوِم؛  ِمَن  بَِأْعداٍد هاِئَلٍة  ماُء  السَّ َوَتْمَتِلُئ 
ْمِس، َوَبْعُضها اْلَخُر َأْكَبُر َكثيًرا ِمَن  َأْصَغُر ِمَن الشَّ
ْمَس َأْكَبَر  ْمِس. َلِكْن، ما الَّذي َيْجَعُلنا َنرى الشَّ الشَّ

ماِء اْلَكثيَرِة؟ ِمَن َغْيِرها ِمْن ُنجوِم السَّ

3 ْرُس ْرُسالدَّ ْمُس َنْجٌم َقريٌبالدَّ ْمُس َنْجٌم َقريٌبالشَّ الشَّ

ُق: َصحيٌح َأْم َخَطٌأ:   َأَتَحقَّ
ْمُس َأْكَبُر النُّجوِم. الشَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ْمُس َأْقَرُب النُّجوِم إىِل  الشَّ
اْلَْرِض. 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Star َنْجٌم
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ماِء َلْيًل؟ ُق: لِماذا َتْبدو النُّجوُم نِقاًطا الِمَعًة في السَّ  َأَتَحقَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

َنٍة ُمَتساِوَيِة اْلَحْجِم، َأداُة ِقياٍس )ِمْتٌر(. 3 ُكراٍت ُمَلوَّ
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

َنٍة ُمَتساِوَيِة اْلَحْجِم. ُأْحِضُر 3 ُكراٍت ُمَلوَّ  1

اْلَمْدَرَسِة،  ساَحِة  بِداَيِة  في  ُكَرًة  َأَضُع   2
ِمَن   25m ُبْعِد  َعلى  الّثانَِيَة  اْلُكَرَة  َوَأَضُع 
الّثالَِثَة َعلى  اْلُكَرَة  َوَأَضُع  اْلُكَرِة اْلولى، 
ُبْعِد 50m ِمَن اْلُكـَرِة الّثانَِيـِة، ُمراِعيـًا َأْن 

َتكوَن اْلُكراُت َعلى اِْستِقاَمٍة واِحَدٍة.
ُأالِحُظ: َأيُّ اْلُكراِت َتْبدو َصغيَرًة؟  3

َكما  اْلُكراِت  ُحجوَم  بِالتََّسْلُسِل  ُأَرتُِّب   4
َتْبدو لي ِمَن اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر.

بِـُحجوٍم  اْلـُكـراِت  َرَأيْـُت  لِماذا  َأتَنَـبَُّأ:   5
ُمْخَتِلَفٍة؟

ْشياِء اْلَمْنظوَرِةَنشاٌط َتْأثيُر اْلَمساَفِة في َتْقديِر َحْجِم اْلَ

تي َنراها َعلى َمدى ُبْعِدها َأْو ُقْربِها ِمنّا؛ َفاْلَْشياُء اْلَقريَبُة َتْبدو  َيْعَتِمُد َحْجُم اْلَْشياِء الَّ
َكبيَرًة، َواْلَْشياُء اْلَبعيَدُة َتْبدو َصغيَرًة.

ا  َكبيًرا ِجدًّ َيْبدو  ماِء، لِكنَّ َحْجَمها  َأْكَبَر ُنجوِم السَّ َلْيَسْت  ْمَس  َأنَّ الشَّ ِمْن  ْغِم  الرَّ َعلى 
بِالُمقاَرَنِة َمَع النُّجوِم اْلُْخرى؛ ِلَنـَّها َأْقَرُب النُّجوِم إِلى اْلَْرِض. 
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْبَحُث في اْلََدِب اْلَعَربِيِّ َعْن َبْيِت ِشْعٍر لِنَْجِم )الثَُّرّيا(، َوُأْلقيِه َأماَم ُزَملئي.

َمَعَمَع اْلََدِباْلََدِباْلُعلوُماْلُعلوُم

ْمُس َأْم َبِقيَُّة النُّجوِم؟ ُهما َأْقَرُب إِلى اْلَْرِض: الشَّ ئيَسُة: َأيُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْسَتْخِدُم َكِلَمَة )النَّْجِم( ِلَِصَف الّصوَرَة اْلتَِيَة:  2

ْمِس ُمباَشَرًة«. ُأناِقُش َمقوَلَة  َأَتواَصُل: قاَلْت لي ُمَعلَِّمتي: »ال َتنُْظري إِلى الشَّ  3
َمِة.  اْلُمَعلِّ

ُر: َتْظَهُر َبْعُض النُّجوِم َأْكَبَر َحْجًما ِمْن ُنجوٍم ُأْخرى. ُأَفسِّ  4
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وادي َرمٍّ
ُه  ؛ ِلَنَّ اْلَعَقَبِة، َوُيَسّمى واِدَي َرمٍّ 70km َعْن ُمحاَفَظِة  َوَيْبُعُد   ، َيَقُع َجنوَب اْلُْرُدنِّ
ِة اْلُمْرَتِفَعِة، ِمْثِل َجَبِل راِم، َوَجَبِل ُأمِّ  ْخِريَّ ُيْشبُِه َشْكَل َسْطحِ اْلَقَمِر، َوَيَتَميَُّز بِِجبالِِه الصَّ
َذْيِن َأَخذا َشْكَلْيِهما بِِفْعِل َعواِمِل التَّْجِوَيِة َوالتَّْعِرَيِة. َوُيَعدُّ ِمنَْطَقًة ِسياِحيًَّة  الّدامي اللَّ
اْلَخّلَبِة،  ِة  ْحراِويَّ الصَّ بِالطَّبيَعِة  لَِتَمتُِّعِه  اْلعاَلِم؛  َأْنحاِء  ِمْن  ّياُح  َوالسُّ ّواُر  الزُّ َيْرتاُدها 

ْمِليَِّة الّشاِمَخِة. َوِجبالِِه الرَّ

ُع ُعاإلثراء َوالتََّوسُّ اإلثراء َوالتََّوسُّ

ُم ُمْلَصًقا َعنُْه، َوُأناِقُشُه َمَع ُزَملئي. ، َوُأَصمِّ َأزوُر وادَي َرمٍّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

Soil  ُتْرَبٌة
Sun  َشْمٌس
Rock  َصْخٌر
Water  ماٌء

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

وَرِة اْلُمناِسَبِة في ما َيْأتي: َأِصُل اْلَكلَِمَة بِالصُّ  1

حيِح، ُثمَّ  َأْختاُر ِمْن ِقطاِر اْلحروِف اْلتي ُحروًفا ُمناِسَبًة لَِتْكويِن اْلَمْفهوِم الصَّ  2
َأْكُتُبُه داِخَل اْلَغْيَمِة :

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ا َعنْها، َأِصُف إِْحدى َطرائِِق ُحدوِث  َقْد َتَقُع ُبذوُر َنباٍت في َمكاٍن َبعيٍد ِجدًّ  3  *
ذلَِك.

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

خاح رفـة صقع وتلي

ِقَطٌع َصغيَرٌة ِمَن 
خوِر. الصُّ

خوِر  َعَمِليَُّة َنْقِل الصُّ
اْلُمَفتََّتِة إِلى َمكاٍن َجديٍد.

خوَر، َوُأْسِهُم  ُأَفتُِّت الصُّ
في َتْشكيِل َسْطِح اْلَْرِض.
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ْهِم: َأْكُتُب اْلعاِمَل اْلُمناِسَب )ماٌء، ِرياٌح( داِخَل السَّ  4

َبْعَد   )النَّتيَجُة( َبُب(  )السَّ َقْبَل 

خوِر؟ ياِح في الصُّ ُر ُكلٌّ ِمَن اْلماِء َوالرِّ َأِصُف: َكْيَف ُيَؤثِّ  5

ُأقاِرُن َبْيَن التَّْجِوَيِة َوالتَّْعِرَيِة.  6

ْمعاِت  الشَّ َبْعُض  َتْبدو  لِماذا  ُر:  ُأَفسِّ  7
َوَبْعُضها  اْلَحْجِم،  َوَكبيَرَة  ُمضيَئًة 

نِقاًطا َصغيَرًة الِمَعًة؟

63



ُح ُخُطواِت  خوِر، َوُأَوضِّ ياِح في َتْفتيِت الصُّ ُح َأَثَر اْلماِء َوالرِّ ُم َتْجِرَبًة ُتَوضِّ ُأَصمِّ
ـُذها. ْسِم، ُثمَّ ُأنَـفِّ التَّْجِرَبِة بِالرَّ

َتْقومُي اْلَداِء

حيَحةَ جابَةَ الصَّ أَْختاُر اإْلِ

خوِر: ناِت َمنِْزلي الَّتي ُصنَِعْت ِمَن الصُّ ِمْن ُمَكوِّ  8
َأنابيُب اْلمياِه ب  إِطاُر النّافَِذةِ   أ 

َأْوِعَيُة اْلَمْطَبِخ د  جـ  ديكوُر اْلُجْدرانِ 

، َوَعَدِم ُوجوِدها في اْلَعَقَبِة: ْملِيَِّة في وادي َرمٍّ َسَبُب ُوجوِد اْلُكْثباِن الرَّ  9
ماُل َواْلِمياُه الرِّ ب  ياُح  ماُل َوالرِّ الرِّ  أ 

ْحراُء   الصَّ د  ماُل َواْلِجباُل  الرِّ جـ 
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصَطلَحاِت

أ
اْلْسِتجاَبُة Response:	َتفاُعُل	اْلكاِئناِت	اْلَحيَِّة	َمَع	اْلُمَؤثِّراِت.	 

ت
خوِر	إِلى	أَْجزاٍء	َصغيَرٍة	ِبِفْعِل	َعواِمَل		  التَّْجِوَيُة Weathering:	َعَملِيَُّة	َتَفتُِّت	الصُّ

ُمْخَتلَِفٍة.

ِمَن		  نُُه	 تَُمكِّ 	 الَحيِّ اْلكاِئِن	 ِجْسِم	 ِمْن	 أَْجزاٌء	 أَْو	 أَْعضاٌء	 	:Structures التَّراكيُب 
اْلَعْيِش	في	اْلبيَئِة.

خوِر،	َوماٌء،	َوَهواٌء،	َوَبقايا	اْلكاِئناِت	اْلَحيَِّة	اْلُمَتَحلِّلَِة.	  التُّْرَبُة Soil:	ُفتاُت	الصُّ

	النّاِتِج	َعْن	َعَملِيَِّة	التَّْجِوَيِة	ِمْن		  ْخِريِّ التَّْعِرَيُة Erosion:	َعَملِيَُّة	اِْنِتقاِل	الُفتاِت	الصَّ
َمكاٍن	إِلى	آَخَر.

التَّكاُثُر Reproduction:	ِزياَدُة	أَْعَداِد	اْلكاِئناِت	اْلَحيَِّة	ِبإِْنتاِج	أَْفراٍد	َجديَدٍة.	 

	ِمَن	اْلَبقاِء	َحيًّا	في		  ُن	اْلكاَِئَن	الَحيَّ التََّكيُُّف Adaptation:	َتْركيٌب	أَْو	ُسلوٌك	يُْمكِّ
اْلبيَئِة.

	في	اْلبيَئِة	اْلُمحيَطِة		  التَّْمويُه Camouflage:	َتَكيٌُّف	َيْنَدِمُج	ِمْن	ِخاللِِه	اْلكاِئُن	الَحيُّ
ِبَحْيُث	َتْصُعُب	ُرْؤَيتُُه.

س
	إِلى		  ُح	اْنِتقاَل	الّطاَقِة	ِمْن	كاِئٍن	َحيٍّ ْلِسلَُة اْلِغذاِئيَُّة Food Chain:	َتْرتيٌب	يَُوضِّ السِّ

آَخَر.
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ص
ناِت	اْلياِبَسِة،	َوَتَتَميَُّز	ِبَقساَوِتها،	َواْخِتالِف		  خوُر Rocks:	أَْجَساٌم	ُصْلَبٌه	ِمْن	ُمَكوِّ الصُّ

أَْلواِنها.

َفاُت Trait:	َمالِمُح	أَْو	َخَصاِئُص	اْلَكاِئناِت	الَحيَِّة.	  الصِّ

ف
خوِر.		  ا	َتْنَشأُ	ِمْن	َتَفتُِّت	الصُّ ْخِريُّ Rocks Crumbs:	ِقَطٌع	َصغيَرٌة	ِجّدً اْلُفتاُت الصَّ

م
	في	بيَئِتِه.	  اْلَمْأوى Shelter:	اْلَمكاُن	اْلُمناِسُب	لَِعْيِش	اْلكاِئِن	اْلَحيِّ

ن
النَّْجُم Star:	ِجْسٌم	في	اْلَفضاِء	ُمضيٌء	ِمْن	َنْفِسِه.	 

 		. النُُّموُّ Growth:	َعَملِيَُّة	َتَغيُِّر	وُكْبِر	اْلكاِئِن	اْلَحيِّ

و
فاِت	ِمَن	اْلباِء	إِلى	اْلَْبناِء.	  اْلِوراَثُة Heredity:	َعَملِيَُّة	اِْنِتقاِل	الصِّ
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