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قــّررت وزارة التربيــة والتعليــم تدريــس هــذا الكتــاب فــي مــدارس المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــر المناهــج فــي جلســته  ــي لتطوي ــى للمركــز الوطن ــس األعل ــرار المجل ــى ق ــاًء عل جميعهــا، بن
ــم  ــم رق ــة والتعلي ــس التربي ــرار مجل ــم )3(، و ق ــرار رق ــخ 2019/11/27م، ق ــم )10( تاري رق

ــي 2019 /2020م. ــام الدراس ــن الع ــدًءا م ــخ 2019/12/2م ب )2019/127م( تاري

1440هـ / 2019م الطَّْبَعةُ اأْلولى )التَّْجريبِيَّةُ(



»َعلــى الُمَؤسَّســاِت التَّْعليِميَّــِة أَْن تُْؤِمــَن بِمــا يَتََمتَّــُع بِــِه أَْبنــاُء هــذا 
ــَب  ــَرٍة، َوَمواِه ــُدراٍت َكبي ــٍة، َوقُ ــاٍت هائِلَ ــْن طاق ــهُ ِم ــْعِب َوبَناتُ الشَّ
َعــٍة، َوتَْســعى ِلْكتِشــاِف هــِذِه الطّاقــاِت، َوتَْنِميـَـِة تِْلــَك اْلقُُدراِت،  ُمتَنَوِّ
َوَصْقــِل تِْلــَك اْلَمواِهــِب، َوتْحفيِزهــا إِلــى أَْقصى ُحدوِدها، َعْبــَر أَْحَدِث 
ــِم  ــِر، َواْلفَْه ــِم َوالتَّْفكي ــى اْلفَْه ُع َعل ــجِّ ــِة الَّتــي تَُش ــاليِب التَّْعليِميَّ اْلَس
ـِة َوالتَّطبيــِق،  ل التَّْلقيــِن، َوتَْجَمــُع بَْيــَن اْلِعْلــِم َواْلَعَمــِل، َوالنَّظَِريَـّ
قــوا  َوالتَّْحليــِل َوالتَّْخطيــِط، َوتَْفتَــُح آفاقًــا َرْحبَــةً أَمــاَم أَْبنائِهــا؛ لِيَتَفَوَّ

ــٍة«. ــٍة أَْو ِحْرفَ ــنٍّ أَْو ِمْهنَ ٍة، َويَْنبُغــوا فــي ُكلِّ فَ فــي ُكلِّ مــادَّ

عبُدهللا الثّاني ابُن اْلُحَسْيِن
اْلَوَرقَةُ النِّقاِشيَّةُ الّسابَِعةُ

»بِناُء قُُدراتِنا اْلبََشِريَِّة َوتَْطويُر 

ِة« اْلَعَملِيَِّة التَّْعليِميَِّة َجْوَهُر نَْهَضِة اْلُمَّ

15 نيسان 2017



الُمقّدمة
الحمُد هلل الذي وهبَنا العلَم وجعله نوًرا نَهتدي به، والصالة والسالم على أشرف األنبياِء والمرَسلين، وعلى   

آلِه وصحبِه أجمعين، وبعد:

يَحظى تعليُم العلوِم بمكانٍة خاّصٍة في األنظمة التربويّة، فتُحشُد اإلمكاناُت لتحسين طرائق تدريسها، وتطوير   
للُمعلِّمين  وتْوفيرها  التعليميّة  الموادِّ  تطوير  عملية  وتستمر  التربويّة.  التوّجهات  أحدِث  َوفَق  وتنظيِمها  مضامينِها، 

والطّلبِة؛ لتُساعَدهم على تحقيِق معايير التعلُّم على الوجِه األمثل.

وقد جاء كتاُب العلوم للصفِّ األّول، بُجزأْيه األّول والثاني، إلحداث تطّور نْوعّي في تدريِس مبحِث العلوم؛   
بحيث يكوُن الطالُب محوَر العمليّة التعليميّة التعلُّميّة. فالبنية الجديدة وتنظيم المحتوى يستندان إلى المعايير الخاّصة 
بهذا الصّف، َوْفَق أحدث نظريّات التعلّم والممارسات الفاعلة. ويكتِسُب الطالب المعارف والمهاراِت في هذا الكتاب من 
ه وُميسِّر لتعلُّم الطالب. من  خالل البحِث واالستقصاء بوسائلهما المختلِفة. وهذا يقتضي أن يتغيَّر دور المعلم إلى ُموجِّ
ع الطلبة على طرح األسئلة لفهم الظواهر الطبيعيّة المحيطة به وتفسيرها،  هنا، فقد تضّمن الكتاُب أنشطةً وتماريَن تُشجِّ
تتضّمن  األنشطة  من  كثيًرا  فإّن  الفاعلة،  للمشاركة  وتعزيًزا  اإليجابيّة.  واالتجاهات  والمهاراِت  بالمعارِف  وتزويده 
تْوزيع الطلبة إلى مجموعات، علًما بأّن معظَم األنشطة يَستنُد إلى توظيِف موادَّ بسيطٍة من بيئِة الطالب. وروعي في 
ره بطبيعة العلم وأساليبه؛  بناء األنشطة تدريب الطلبة على المنهجيّات العلميّة والمهارات الذهنيّة وعادات العقل، وتُبصِّ

فكأنّه »عالٌِم صغير«.

لة تحقيق المنحى  والحّق أّن هذا الكتاب كتابان: كتاب الطالب، وكتاب التمارين؛ يُكمل أحدهما اآلَخر. والُمحصَّ  
قًا، يشجع الطلبة على التعلُّم الواعي النّشط، وتسهل عليه بناء  التكاُملّي بْين النظريّة والتجربة. وجاء كتاب الطالب ُمشوِّ
أفكاره وتنظيمها، وممارسة العلم كما يمارسه العلماء. وتبدأ كل وحدة من وحدات هذا الكتاب بافتتاحية تساعد المعلم 
على التمهيد لموضوع الوحدة من خالل مناقشة مضمون الصورة وربطها بمحتوى الوحدة. تَلي ذلك الدروس التي 
تتضمن مقدمة؛ ثّم صوًرا تليها أسئلة تسهم في استثارة تفكير الطلبة وتركيز تفكيرهم في تعلم نشط للمفاهيم، ثم الشرح 
والتفسير المبني على تفاعل الطلبة في أنشطة جماعية، وقراءة األشكال والصور، ثم مراجعة الدرس من خالل التركيز 

على المفهوم العلمي وربطه بمهارات التعبير. َوتُختَُم كّل وحدة بإغناء لغوّي. 

وهللا نسأل أْن يُحقق الكتاب المعاييَر والنتاجات المنشودة، وأْن يُوفّقنا جميًعا لما فيه خيُر وطننا الغالي وتقّدمه   
وازدهاره.
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ ْفَحةُ 2 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ةُ 3-1 اْلمادَّ

اْلَموادُّ َحْولي
أُْكِمُل اْلَجْدَوَل اآْلتَِي بَِحَسِب اْلَمْطلوِب:

الشَّْيُء

َخَشٌب – قُماٌش – باِلْستيٌك
و    َد    ْلـ

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

ب    ا    بـ
.........................

لَـ    َعـ    م
.........................

َخَشٌب – قُماٌش – باِلْستيٌك

َخَشٌب – قُماٌش – باِلْستيٌك

أََضُع َخطًّا تَْحَت اْلمادَِّة الَّتي ُصنَِع 

منها الشَّْيُء

ُب ِمَن اأْلَْحُرِف أَْسماَء  أَُركِّ
أَْشياَء ُمماثِلٍَة



2

اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-1 اْلمادَّةُ

ْفَحةُ 2 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

أَْختاُر اْلمادَّةَ اْلُمناِسبَةَ
ِة الَّتي تُْصنَُع ِمْنها اأْلَْشياُء: أََضُع إِشاَرةَ )     ( في اْلُمَربَِّع الَّذي يَُدلُّ َعلى اْلمادَّ

 يُستَْخَدُم لِِصناَعِة النَّوافِِذ

 يُْستَْخَدُم لِِصناَعِة اْلَمالبِِس

 يُْستَْخَدُم لِِصناَعِة اْلِمْطَرقَِة

 يُستَْخَدُم لِِصناَعِة بَْعِض اْلَكراِسيِّ

 يُْستَْخَدُم لِِصناَعِة اْلُجسوِر

 يُْستَْخَدُم لِِصناَعِة بَْعِض اأْلَْكياِس

اْلَحَجُر

الّصوُف

جاُج الزُّ

اْلَحديُد

اْلقُماُش

جاُج الزُّ

اْلقُْطُن

اْلَحديُد

جاُج الزُّ

اْلَخَشُب

اْلَوَرُق

اْلقُْطُن

اْلَوَرُق

اْلقُماُش

اْلَحديُد

اْلَحَجُر

اْلَحديُد

اْلَوَرُق

)ب(

)د(

)و(

) أ (

)ج(

)هـ(
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

َموادُّ ِمَن النَّباتاِت َواْلَحيَواناِت
أَِصــُل بَِخــطٍّ بَْيــَن اْلَمــوادِّ اآْلتِيـَـِة َوَمصاِدِرهــا )النَّباتــاِت َواْلَحيَوانــاِت( ثـُـمَّ أَْكتـُـُب َمــوادَّ 

أُْخــرى فــي اْلفَراغــاِت:

................َحليٌب

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

فوٌل

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

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

بَْيٌض

ِجْلٌد

َوَرٌق

قُْطٌن

َموادُّ ِمَن
اْلَحيَواناِت

َموادُّ ِمَن
النَّباتاِت

ْفَحةُ 4 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ
3-2 اْلَموادُّ الطَّبيِعيَّةُ َواْلَموادُّ 

اْلَمْصنوَعةُ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-2 اْلَموادُّ الطَّبيِعيَّةُ َواْلَموادُّ 

اْلَمْصنوَعةُ

ْفَحةُ 4 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

َمصاِدُر اْلَموادِّ
ُن ُكلَّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اآْلتِيَِة بِلَْوٍن ُمْختَلٍِف:. 1 أُلَوِّ

اْلَكلِماِت . 2 َمَع  لِتَتَناَسَب  اأْلَْشكاَل  ُن  أُلَوِّ ثُمَّ  اآْلتِيَِة،  اأْلَْشكاِل  في  اأْلَْشياِء  َمْصَدَر  أُبَيُِّن 
الّسابِقَِة. )ُصخوٌر، أَْو نَباتاٌت، أَْو َحيَواناٌت(:

طاِولَةٌِوشاُح َحريٍرقَميٌص قُْطنِيٌّ 

خاتَُم أَْلماٍس

ِجداٌرِمْنفََضةُ ريٍش

قُبََّعةُ قَشٍّ  طوٌب

َمالبُِس صوٍف
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

َموادُّ َمْصنوَعةٌ َمْوجوَدةٌ في بَْيتي
ِمْنها في  لُِكلٍّ  أَْرُسُم صوَرةً  أَْو  أُْلِصُق  بَْيتي.  َمْوجوَدٍة في  َمْصنوَعٍة  َموادَّ  أَْربََع  أَْذُكُر 

اْلَجْدوِل اآْلتي:

ْسُم ............................................. ااْلِ

ْسُم ............................................. ااْلِ

ْسُم ............................................. ااْلِ

ْسُم ............................................. ااْلِ

ْفَحةُ 4 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ
3-2 اْلَموادُّ الطَّبيِعيَّةُ َواْلَموادُّ 

اْلَمْصنوَعةُ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 ْفَحةُ 6اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

3-3 َخواصُّ اْلَموادِّ

َوْصُف اْلَموادِّ
أَْختاُر ِمَن اْلَخواصِّ ما يُناِسُب ُكاّلً ِمَن اْلَموادِّ اآْلتِيَِة بَِوْضعِ إِشاَرِة )      ( في اْلَجْدَوِل اآْلتي:

ةُ اْلَخواصُّاْلَمادَّ

□ قاٍس

□ لَيٌِّن

□ قاٍس

□ لَيٌِّن

□ قاٍس

□ لَيٌِّن

□ قاٍس

□ لَيٌِّن

□ قاٍس

□ لَيٌِّن

□ ثَقيٌل

□ َخفيٌف

□ ثَقيٌل

□ َخفيٌف

□ ثَقيٌل

□ َخفيٌف

□ ثَقيٌل

□ َخفيٌف

□ ثَقيٌل

□ َخفيٌف

□ َخِشٌن

□ ناِعٌم

□ َخِشٌن

□ ناِعٌم

□ َخِشٌن

□ ناِعٌم

□ َخِشٌن

□ ناِعٌم

□ َخِشٌن

□ ناِعٌم

□ واٍق ِمَن اْلماِء

□ ُمْمتَصٌّ لِْلماِء

□ واٍق ِمَن اْلماِء

□ ُمْمتَصٌّ لِْلماِء

□ واٍق ِمَن اْلماِء

□ ُمْمتَصٌّ لِْلماِء

□ واٍق ِمَن اْلماِء

□ ُمْمتَصٌّ لِْلماِء

□ واٍق ِمَن اْلماِء

□ ُمْمتَصٌّ لِْلماِء

قَميٌص قُْطنِيٌّ

طوبَةٌ

قُفّازاٌت َمطّاِطيَّةٌ

َجرائُِد

َرقائُِق أَلَِمْنيوم
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-3 َخواصُّ اْلَموادِّ

ْفَحةُ 6 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ةُ لِْلماِء اْلَموادُّ اْلُمْمتَصَّ
ٍة لِْلماِء. ثُمَّ أَْرُسُم صوَرةً لِـُكلٍّ ِمْنها. َوأَتََحدَُّث أَماَم ُزَمالئي في  أَْختاُر ثاَلَث َموادَّ ُمْمتَصَّ

ما تُْستَْخَدُم:
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-3 َخواصُّ اْلَموادِّ

ْفَحةُ 6 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

َمْلَمُس اْلَموادِّ
أَْختَبُِر َمْلَمَس َمْجموَعٍة ِمَن اأْلَْشياِء الَّتي َحْولي، ثُمَّ أَُصنِّفُها في اْلَجْدَوِل اآْلتي:

َموادُّ َخِشنَةٌَموادُّ ناِعَمةٌ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

فَْرُز اْلَموادِّ )1(
أَقُصُّ بَْعَض اأْلَْشكاِل أِلَْشياَء َمْصنوَعٍة ِمَن اْلَخَشِب َواْلَحديِد، ثُمَّ أُْلِصقُها في ما يَأْتي:

َمْصنوَعةٌ ِمَن اْلَخَشِب

َمْصنوَعةٌ ِمَن اْلَحديِد

ْفَحةُ 8 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ

ْفَحةُ 8 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

فَْرُز اْلَموادِّ )2(
أَقُصُّ بَْعَض اأْلَْشكاِل أِلَْشياَء َمْصنُوَعٍة ِمَن اْلباِلْستيِك َواْلقُماِش، ثُمَّ أُْلِصقُها في ما يَأْتي:

َمْصنوَعةٌ ِمَن اْلباِلْستيِك

َمْصنوَعةٌ ِمَن اْلقُماِش
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

ِصفاُت اْلَوَرِق )1(
أُْحِضُر ثاَلثَةَ أَْنواٍع ِمَن اْلَوَرِق َوأَُرقُِّمها.. 1
أَْختَبُِر اْلَوَرَق بِاللَّْمِس.. 2
أَْختاُر اْلَخواصَّ الَّتي تُناِسُب ُكلَّ نَْوٍع.. 3

َوَرُق  ....................... هَُو اأْلَْقسى.

َوَرُق  ....................... هَُو ْاألََرقُّ )أَِي اأْلَقَلُّ َسماَكةً(.

َوَرُق  ....................... هَُو اأْلَْخَشُن.

اْلَخواصُّ

ناِعٌم

َخِشٌن

َرقيٌق

َسميٌك

قاٍس

لَيٌِّن

اْلَوَرُق )3(اْلَوَرُق )2(اْلَوَرُق )1(

3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ

ْفَحةُ 8 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 ْفَحةُ 8اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ

ِصفاُت اْلَوَرِق )2(
أُْلِصُق اأْلَْنواَع الثَّالثَةَ ِمَن اْلَوَرِق هُنا:

1

2

3
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

ِصفاُت اْلباِلْستيِك 
ْؤيَةُ ِمْن ِخاللِِه أَْسهََل(: أُْلِصُق صوَرةَ اْلباِلْستيِك اأْلَْكثَِر َشفافِيَةً )الَّذي تَكوُن الرُّ

أُْلِصُق صوَرةَ اْلباِلْستيِك اأْلْكثَِر ُمرونَةً:

أُْلِصُق صوَرةَ اْلباِلْستيِك اأْلَْسهَِل َكْسُرهُ:

3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ

ْفَحةُ 8 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ
3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ

ْفَحةُ 8 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

اْلمادَّةُ اْلُمْختَلِفَةُ
أَيُّ اْلَموادِّ ُمْختَلِفَةٌ؟ لِماذا؟

ةُ اْلُمْختَلِفَةُ، ِهَي: .....................................؛ أِلَنَّها ..................................... اْلمادَّ

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

َوَرق ٌ                      َحَجٌر                   َوَرٌق ُمقَّوًى

ةُ اْلُمْختَلِفَةُ، ِهَي: ......................................؛ أِلَنَّها ..................................... اْلمادَّ

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

طَْنَجَرةُ                      َشْمَعةٌ                       ِمْفتاٌح

* إِْرَشاٌد لِْلُمَعلِِّم: يُْمِكن اْستِْخداُم هذا التَّْمريِن لِتَْقييِم أَداِء الطَّلَبَِة.

ةُ اْلُمْختَلِفَةُ، ِهَي: .....................................؛ أِلَنَّها ..................................... اْلمادَّ

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

صوٌف                  قُْطٌن                            َخَشٌب

ةُ اْلُمْختَلِفَةُ، ِهَي: .....................................؛ أِلَنَّها ..................................... اْلمادَّ

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

نافَِذةٌ                     َعَدَسةُ نَظّاَرٍة                   ِكتاٌب
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

ْصالِح ِمظَلٍَّة؟ ما أَْفَضُل اْلَموادِّ ِلِ

أَيُّ مادٍَّة؟

قَطّاَرةٌ

ةُ اْلمادَّ

ِمْنَشفَةٌ َوَرقِيَّةٌ

َكأٌْس باِلْستيِكيَّةٌ 
َمَع ثَْقٍب

في اْلَْسفَِل

ٍة تُْستَْخَدُم في إِْصالِح ثَْقِب اْلِمظَلَِّة، . 1 أَتََوقَُّع أَنَّ أَْفَضَل مادَّ
ِهَي: 

لِماذا اْختَْرُت هِذِه اْلمادَّةَ؟

ُمْستَعينًا  إِلَْيها  اْلماِء  بِإِضافَِة  اْلَموادِّ  بَْعَض  أَْختَبُِر 

ْكِل اْلُمجاِوِر. بِالشَّ

ْصالِح اْلِمظَلَِّة، ِهَي ................................................................ ٍة إِلِ أَْفَضُل مادَّ

ةَ ...................................................................................... أِلَنَّ هِذِه اْلمادَّ

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

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

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

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

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

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

أَيُّ اْلَموادِّ َسَمَحْت بُِمروِر اْلماِء أَْكثََر؟. 2

؟. 3 أَيُّ اْلَموادِّ َسَمَحْت بُِمروِر اْلماِء أَقَلَّ

أُْكِمُل اْلِعباَرةَ:. 4

نََعْم                       لهَْل كاَن تََوقُّعي َصحيًحا؟. 5

3-5 تَْصميُم اْلُحلوِل

ْفَحةُ 10 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ
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اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 ْفَحةُ 12اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ْغناُء اللَُّغِويُّ اْلِ

Fabric    Wood    Glass    Plastic    Paper     Leather

Fabric

Wood

Paper

Plastic

Leather

Stone

Glass

Matching
Draw lines to match the words and the pictures. The first one is 
done for you:

Key Words

ْغناُء اللَُّغِويُّ  Language focusاْلِ
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ْفَحةُ 14 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

4-1 اْلَحَرَكةُ

اْلَحَرَكةُ
أَْستَْكِشُف اْلبيئَةَ اْلُمحيطَةَ. أُِعدُّ قائَِمةً بِاْلَحيَواناِت الَّتي َرأَْيتُها، ثُمَّ أََضُع إِشاَرةَ )     ( . 1

ُك بِها ُكلُّ َحيَواٍن: تَْحَت الطَّريقَِة الَّتي يَتََحرَّ

ِص لَها . 2 أَْكتُُب َعَدَد اْلَحيَواناِت الَّتي َرأَْيتُها بَِحَسِب طَريقَِة َحرَكتِها في اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ
في اْلَجْدَوِل.

أَْستَْنتُِج أَنَّ طَريقَةَ اْلَحَرَكِة اأْلَْكثََر ُشيُوًعا، ِهَي: ....................... 3

اْسُم اْلَحيَواِن

قِطٌّ

يَْقفُِزيَْسبَُحيَْزَحُفيَطيُريَْمشي

)         ()         (َعَدُد اْلَحَيواناِت )         ()         ()         (
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ ْفَحةُ 16اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ةُ 4-2 اْلقُوَّ

َدْفٌع أْم َسْحٌب؟
بِلَْوٍن  بِالسَّْحِب  ُك  تَتََحرَّ الَّتي  َواأْلَْشياَء  أَْزَرَق؛  بِلَْوٍن  ْفِع  بِالدَّ ُك  تَتََحرَّ الَّتي  اأْلَْشياَء  ُن  أُلَوِّ

أَْصفََر.
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ
ةُ 4-2 اْلقُوَّ

ْفَحةُ 16 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

تَْحريُك اْلُكراِت
أُْحِضُر ثاَلثَةَ أَْنواٍع ِمَن اْلُكراِت:. 1

ُكَرةُ قََدٍم                    اْلُكَرةُ الطّائَِرةُ                    ُكَرةٌ ُزجاِجيَّةٌ.
أَْرُسُم في اْلُمَربَِّع األَّوِل اْلُكَرةَ الَّتي أَتََوقَُّع أَنَّ تَْحريَكها أَْسهَُل بِالنَّْفِخ َعلَْيها، ثُمَّ أَْرُسُم . 2

في اْلُمَربَِّع اآْلَخِر اْلُكَرةَ الَّتي أَتََوقَُّع أَنَّ تَْحريَكها أَْصَعُب بِالنَّْفِخ َعلَْيها.

ْظهاِر نَتائِجي:. 3 أَْختَبُِر اْلُكراِت، ثُمَّ أَْرُسُم َشْكاًل إِلِ

اْلُمَعلُِّم . 4 يَْستَْخِدَم  أَْن  ُمراعاِة  َمَع  اْلهَواِء.  لَِدْفِع  ِمْرَوَحٍة  بِاِْستِْخداِم  النَّتائِِج  ِمَن  أَتََحقَُّق 
الِمْرَوَحةَ ال الطَّلَبَةُ.

اْلَْصَعُباْلَْسَهُل
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ
ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ

ْفَحةُ 18 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

اِْختِباُر السَّيّاراِت )1(
ُك أَْسَرَع: أَْختَبُِر أَيَّ السَّيّاراِت تَتََحرَّ

أَْكتُُب تََوقُّعاتي:

يّاَرةُ )3(. يّاَرةُ )2(   □ السَّ يّاَرةُ )1(   □ السَّ ُك أَْسَرَع، ِهَي: □ السَّ يّاَرةُ الَّتي َستَتََحرَّ السَّ

ْفِع َصغيَرةٌ. ةُ الدَّ َوأَْعتَقُِد أَنَّ السَّبََب في ذلَِك: □ قُوَّ

ْفِع ُمتََوسِّطَةٌ. ةُ الدَّ □ قُوَّ

ْفِع َكبيَرةٌ. ةُ الدَّ □ قُوَّ

ةُ َدْفٍع َصغيَرةٌ. قُوَّ

يّاَرةُ )1( السَّ

يّاَرةُ )2(. السَّ

يّاَرةُ )3(. السَّ

ةُ َدْفٍع ُمتََوسِّطَةٌ. قُوَّ

ةُ َدْفٍع َكبيَرةٌ. قُوَّ
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ْفَحةُ 18 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ

اِْختِباُر السَّيّاراِت )2(
أَْرُسُم أَْو أَْكتُُب ُخطَّتي:

ُل نَتائِجي: أُنَفُِّذ ُخطَّتي َوأَُسجِّ
أَْرُسُم َمْوِضَع ُكلِّ َسيّاَرٍة بَْعَد َدْفِعها:
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ ْفَحةُ 18اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ

اِْختِباُر السَّيّاراِت )3(
أَقيُس بِاْلِمْسطََرِة اْلَمسافَةَ الَّتي قَطََعْتها ُكلُّ َسيّاَرٍة:

اْلَمسافَةُ اْلَمْقطوَعةُاْلحالَةُ

أُجيُب َعِن اْلَْسئِلَِة اْلتِيَِة، ثُمَّ أُقاِرُن نَتائِجي بِتََوقُّعاتي:

باِق؟ ................................................................... أَيُّ َسيّاَرٍة فاَزْت في السِّ

أَيُّ َسيّاَرٍة كانَْت في اْلَمْرَكِز الثّاني؟ ..........................................................

أَيُّ َسيّاَرٍة كانَْت في اْلَمْرَكِز الثّالِِث؟ ..........................................................

أَيُّ َسيّاَرٍة كانَِت اأْلَْسَرَع؟ ......................................................................

ُر نَتائِجي: أُفَسِّ

يّاَرةُ اْلفَائَِزةُ ِهَي اأْلَْسَرُع، أِلَنَّ .............................................................. السَّ

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

ّياَرُة )1( السَّ

ّياَرُة )2( السَّ

ّياَرُة )3( السَّ
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ْفَحةُ 18 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ

اِْختِباُر َدْحَرَجِة اْلُكراِت  )1(
ماذا يَْحُدُث لِْلُكَرتَْيِن إِذا َدْحَرْجُت إِْحداهُما نَْحَو اأْلُْخرى؟

أَْكتُُب تََوقُّعاتي:

حيَن تَتََدْحَرُج إِْحدى اْلُكَرتَْيِن نَْحَو اأْلُْخرى:  □ يَتََغيَُّر اتِّجاهُ َحَرَكِة ُكلٍّ ِمْنهُما.

□ يَتََغيَُّر َشْكُل اْلُكَرتَْيِن.

□ ال يَْحُدُث أَيُّ َشْيٍء.

أَْعتَقُِد أَنَّ هذا يَْحُدُث؛ بَِسبَِب: ....................................................................

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

أَْرُسُم ُخطَّتي؛ ِلُبَيَِّن ماذا يَْحُدُث لِْلُكَرتَْيِن:
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ
ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ

ْفَحةُ 18 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

اِْختِباُر َدْحَرَجِة اْلُكراِت )2(

ًدا نََعْم                                       ل                                      لَْسُت ُمتَأَكِّ

أُقاِرُن نَتائِجي بِتََوقُّعاتي:

حيَن تَتََدْحَرُج إِْحدى اْلُكَرتَْيِن نَْحَو اأْلُْخرى:  □ يَتََغيَُّر اِتِّجاهُ َحَرَكِة ُكلٍّ ِمْنهُما.

□ يَتََغيَُّر َشْكُل اْلُكَرتَْيِن.

□ ال يَْحُدُث أَيُّ َشْيٍء.

َغيََّرِت اْلُكَرتاِن اِتِّجاهَْيِهما بَِسبِِب ..............................................................

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

هَْل نَتائِجي ُمطابِقَةٌ لِتََوقُّعاتي؟

ُل نَتائِجي: أُنَفُِّذ ُخطَّتي َوأَُسجِّ

أَْرُسُم َمْوِضَعِي اْلُكَرتَْيِن قَْبَل الدَّْحَرَجِة َوبَْعَدها.
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ْفَحةُ 20 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

4-4 الِمْغناطيُس

اْلَموادُّ اْلِمْغناطيِسيَّةُ
أَْختَبُِر أَْشياَء ُمْختَلِفَةً لَِمْعِرفَِة إِْن كانَت تِْلَك اأْلَْشياُء تَْنَجِذُب نَْحَو اْلِمْغناطيِس أَْم ال.

أَْكتُُب في اْلَجْدَوِل اآْلتي:

َهْل كانَْت تََوقُّعاتي َصحيَحةً؟تََوقُّعاتياْلَْشياُء
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ ْفَحةُ 20اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

4-4 الِمْغناطيُس

اْلَموادُّ اْلِمْغناطيِسيَّةُ َواْلَموادُّ َغْيُر اْلِمْغناطيِسيَِّة
أَْكتُُب أَْسماَء ثاَلِث َموادَّ ِمْغناطيِسيٍَّة َوثاَلِث َموادَّ َغْيِر ِمْغناطيِسيٍَّة في اْلَجْدوِل اآْلتي:. 1

هَْل يوَجُد نََمطٌ في نَتائِجي؟ أَْكتُبُهُ في ما يَأْتي:. 2

اْلَموادُّ اْلِمْغناطيِسيَّةُ َمْصنوَعةٌ ِمْن .........................................................

َموادُّ ِمْغناطيِسيَّةٌ

َموادُّ َغْيُر ِمْغناطيِسيٍَّة

َمْصنوَعةٌ ِمْن

َمْصنوَعةٌ ِمْن
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ
ةُ اْلِمْغناطيِس 4-5 قُوَّ

ْفَحةُُ 22 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ةُ اْلِمْغناِطيِس قُوَّ

اْلقُْطباِن اْلُمتقاباِلِن

َجنوبِيٌّ ُمقابَِل ِشماليٍّ

َجنوبِيٌّ ُمقابَِل َجنوبِيٍّ

ِشماِليٌّ ُمقابَِل ِشماليٍّ

ِشماِليُّ ُمقابَِل َجنوبِيٍّ

يَتَجاَذباِن                        يَتَنافَراِن

تَنافٌُرتَجاُذٌب

أَتَعاَوُن َمَع َزميلي؛ لِنَتََعلََّم َكْيَف يَتَجاَذُب ِمْغناطيساِن َويَتَنافَراِن.

نَْحتاُج إِلى ِمْغناطيَسْيِن ُمْستَقيَمْيِن َوَخْيٍط:
يٍَّة، . 1 بُِحرِّ يَتَأَْرَجُح  بَِحْيُث  اْلِمْغناطيَسْيِن،  أََحَد  نَْربِطُ 

ْكِل اْلُمجاِوِر. َكما في الشَّ
ِل . 2 ُب اْلِمْغناطيَس اآْلَخَر ِمْنهُ، بَِحْيُث يَتَقابَُل اْلقُْطُب اْلَجنوبِيُّ ِمَن اْلِمْغناطيِس اأْلَوَّ نُقرِّ

مالِيِّ ِمَن اْلِمْغناطيِس الثّاني. َوناُلِحظُ ما يَْحُدُث. َمَع اْلقُْطِب الشِّ

ِل َمَع الثّاني، َكما في اْلَجْدوِل.. 3 ُر التَّْجِربَةَ، بَِحْيُث يَتَقابَُل قُْطُب اْلِمْغناطيِس اأْلَوَّ نَُكرِّ

ُل ُمالَحظاتِنا بَِوَضِع إِشاَرِة )      ( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:. 4 نَُسجِّ

نَْستَْنتُِج ِمْن هِذِه التَّْجِربَِة أَنَّ .................................................................. 5

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

ةً؛ َوفي َوْضِع تَجاُذٍب . 6 نَْرُسُم ِمْغناطيَسْيِن َعلى َشْكِل َحْدَوِة فََرٍس: في َوْضِع تَنافٍُر َمرَّ
ةً أُْخرى. َمرَّ
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ

1

2

3

4

5

6

7

ْفَحةُ 22 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ةُ اْلِمْغناطيِس 4-5 قُوَّ

ُد تَجاُذَب اْلِمْغناطيَسْيِن  ُل اأْلَْشكاَل اآْلتِيَةَ، ثُمَّ أََضُع إِشاَرةَ )     ( في اْلُمَربَِّع الَّذي يَُحدِّ أَتَأَمَّ

أَْو تَنافَُرهُما في ُكلِّ حالٍة: 

اِْختِباُر قُوى اْلِمْغناِطيِس

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتجاُذٌب

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

□ َتناُفٌر

إِْرَشاٌد لِْلُمَعلِِّم: يُْمِكن اْستِْخداُم هذا التَّْمريِن لِتَْقييِم أَداِء الطَّلَبَِة.
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ةُ َواْلَحَرَكة4ُ اْلقُوَّ اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ ْفَحةُ 24 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

ْغناُء اللَُّغِويُّ اْلِ

Magnet     Pole     Push     Pull     Attraction     Repulsion

Magnet

Attraction

Push

Pull

Ruler 

Repulsion

Pole

Matching
Draw lines to match the words and the pictures. The first one is 
done for you:

Key Words

ْغناُء اللَُّغِويُّ Language focusاْلِ
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اْلَْرُض َوالشَّْمُس5 ْفَحةُ 26اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

5-1 ُصخوُر اْلَْرِض

خوِر اْلبَْحُث َعِن اْلصُّ
خوِر. أَْبَحُث َحْولي َعْن بَْعِض اأْلَْشياِء اْلَمْصنوَعِة ِمَن الصُّ

أُْكِمُل اْلَجْدَوَل اآْلتَِي:

الشَّْيُء
ْخُر اْلُمْستَْخَدُم الصَّ

في ُصْنِع الشَّْيِء
ْخِر لِِصناَعِة الشَّْيِء  َسبَُب اْستِْخداِم الصَّ
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اْلَْرُض َوالشَّْمُس5 اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ

جائَِزةُ تَْوفيِر اْلماِء
فــاَز طَلَبـَـةُ إِْحــدى َمــداِرِس َوزاَرِة التَّْربِيـَـِة َوالتَّْعليــِم َوُمَعلِّموها فــي اْلُْرُدنِّ بِجائَِزِة 

اْلبَْرناَمــجِ الدَّْولـِـيِّ لِْلَمــداِرِس اْلبيئِيَّــِة؛ لِتَْوفيِرِهــِم فــي اْلماِء في َمْدَرَســتِِهْم.

ماذا فََعلوا؟
ِف  ــرُّ ــا لِتََع ــِة. أَْجــرى هــذا اْلفَريــُق بَْحثً لَِت اْلَمْدَرَســةُ فَريــَق َعَمــٍل ِمــَن الطَّلَبَ َشــكَّ
ــمَّ  ــْدِر، ثُ ــذا اْلَه ــْن ه ــِل ِم ــةً لِلتَّْقلي ــَع ُخطَّ ــاُء، َوَوَض ــا اْلم ــِدَر فيه ــي أُْه اْلَمجــالِت الَّت
يَّــِة تَْوفيــِر اْلمــاِء، َوأَْعطــى ُمحاَضــراٍت  باَشــَر فــي ُصْنــعِ ُمْلَصقــاٍت تَْوَعِويَّــٍة َعــْن أََهمِّ
يَّــِة تَْوفيــِر اْلمــاِء؛ َكــْي يُْســِهَم ُزَمالُؤُهــْم فــي اْلُمحافَظَــِة َعلــى  تَْوَعِويَّــةً لِْلتَّْعريــِف بِأََهمِّ
ــْم  يَّــٍة قَصيــَرٍة؛ لِتَْوِعيَتِِه ــاِء اْلُمــوِر بَِرســائَِل نَصِّ اْلمــاِء. َوتَواَصــَل اْلفَريــُق َمــَع أَْولِي

ــِة َعلــى اْلمــاِء. يَّــِة اْلُمَحافَظَ بِأََهمِّ

ــاِء،  ــِر اْلم ــالُح َصنابي ــا: إِْص ــيطٍَة؛ ِمْنه ــراءاٍت بَس ــوَن بِإِْج ــةُ َواْلُمعلِّم ــاَم الطَّلَبَ قَ
يَّــاٍت َكبيَرٍة ِمــَن اْلمــاِء، َوأَْصبََح  َوَجْمــُع مــاِء اْلَْمطــاِر. َوقـَـْد أَْســَهَم ذلـِـَك فــي تَْوفيــِر َكمِّ
ــِة َعلــى اْلمــاِء. َواتََّخــَذ َكثيــٌر  يَّــِة اْلُمحافَظَ الطَّلَبَــةُ َوأَْولِيــاُء اْلُمــوِر أَْكثَــَر َوْعيًــا بِأََهمِّ

ِمْنُهــْم ُخطُــواٍت َعَملِيَّــةً لِتَْوفيــِر اْلمــاِء فــي بَْيتِــِه أَْيًضــا.

ْفَحةُ 28 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

5-2 اْلماُء

اْلماُء في َحياتِنا
بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي أَْقَرأُ ما يَأْتي:. 1

أَِصُف ماذا فََعلَِت اْلَمْدَرَسةُ لِتَْوفيِر اْلماِء فيها.. 2
ْشراِك طَلَبَِة اْلَمْدَرسِة َوأَْولِياِء اأْلُموِر في اْلَمْشروِع.. 3 ُص إِْجراءاِت فَريِق اْلَعَمِل إِلِ أُلَخِّ
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اْلَْرُض َوالشَّْمُس5 ْفَحةُ 30اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

5-3 اللَّْيُل َوالنَّهاُر

اللَّْيُل َوالنَّهاُر
أَْبَحُث في َحَرَكِة اأْلَْرِض الَّتي تَُسبُِّب تَعاقَُب اللَّْيِل َوالنَّهاِر، َوأُْلِصُق صوَرةً تُبَيُِّن . 1

هِذِه اْلَحَرَكةَ.

ُم نَموَذًجا يُبَيُِّن تَعاقَُب اللَّْيِل َوالنَّهاِر بِاِْستِْخداِم َموادَّ ِمَن اْلبيئَِة اْلُمحيطَِة.. 2 أَُصمِّ
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اْلَْرُض َوالشَّْمُس5 اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ ْفَحةُ 32 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

5-4 اْلفُصوُل اْلَْربََعةُ 

اْلفُصوُل اْلَْربََعةُ

ُل اْلَعموُد الثانياْلَعموُد اْلَوَّ

ْيُف الصَّ

اْلَخريُف

تاُء الشِّ

بيُع الرَّ

ِل بِما يُناِسبُها في اْلَعموِد الثّاني في ما يَأْتي:. 1 أَِصُل ُكاّلً ِمَن اأْلَْشكاِل في اْلَعموِد اأْلَوَّ

نَِة، ُمبَيِّنًا أَْسباَب ذلَِك.. 2 لُهُ أَْكثََر ِمْن َغْيِرِه ِمْن فُصوِل السَّ أَِصُف اْلفَْصَل الَّذي أُفَضِّ
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اْلَْرُض َوالشَّْمُس5 اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ
ْغناُء اللَُّغِويُّ اْلِ

ْفَحةُ 34 ِكتاُب الطّالِِب - الصَّ

Earth     Sun     Day     Night     Water     Rock

Day

Night

Earth

Summer

Water

Rock

Sun

Matching
Draw lines to match the words and the pictures. The first one is 
done for you:

Key Words
ْغناُء اللَُّغِويُّ Language focusاْلِ





تَمَّ بَِحْمِد هللاِ تَعالى
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