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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(، وق 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 )2019/126م( تاري

1440هـ / 2019م الطَّْبَعةُ اأْلولى )التَّْجريبِيَّةُ(



ــِه أَْبنــاُء  ــِة أَْن تُْؤِمــَن بِمــا يَتََمتَّــُع بِ » َعلــى الُمَؤسَّســاِت التَّْعليِميَّ
ــْعِب َوبَناتـُـهُ ِمــْن طاقــاٍت هائِلـَـٍة، َوقـُـُدراٍت َكبيــَرٍة، َوَمواِهــَب  هــذا 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

ٍة، َويَْنبُغــوا فــي ُكلِّ فَــنٍّ أَْو ِمْهنَــٍة أَْو ِحْرفَــٍة «. 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، 

والطَّلبِة؛ لتُساعَدهم على تحقيِق معايير التعلُّم على الوجِه األمثل.

وقد جاء كتاُب العلوم للصفِّ األول، 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. ويكتسب الطالب المعارف والمهارات 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. يلي 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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ةُ 3-1 اْلمادَّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ةُ 	  اْلمادَّ

ْكَل اآْلتَِي؛ ثُمَّ أُجيُب:  ُل الشَّ أَتَأَمَّ

جاِج. نَْستَْخِدُم َموادَّ َكثيَرةً في َحياتِنا، ِمْثُل: اْلَخَشِب، َواْلباِلْستيِك، َوالزُّ  

َمْزَهِريَّةٌ ُزجاِجيَّةٌُكْرِسيٌّ َخَشبِيٌّ

ِوعاٌء باِلْستيِكيٌّ
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3

اْلَخَشِب.	 

اْلباِلْستيِك.	 

اْلقُماِش.	 

التَّماريُن

ماذا تََعلَّْمُت؟

ُن أَْسماَء اأْلَْشياِء اْلَمْصنوَعِة ِمَن اْلَخَشِب، أَِو اْلقُماِش، أَِو اْلباِلْستيِك،  أَُكوِّ
ْفَحِة )1(. في ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

ِة الَّتي تُْصنَُع ِمْنها اأْلَْشياُء، في  أََضُع إِشاَرةَ )   ( في اْلُمَربَِّع بِجانِِب اْلمادَّ
ْفَحِة )2(. ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

ُم لُْعبَةً ِمْن أَْسالٍك َوعيداِن َخَشٍب َوأَْغِطيٍَة باِلْستيِكيٍَّة. أَُصمِّ

أَتَحدَُّث إِلى ُزَمالئي َكْيَف اْستَْخَدْمُت هِذِه اْلَموادَّ لِتَْصميِم اللُّْعبَِة.

2

3

1

 .ٌتوَجُد َحْولَنا َموادُّ ُمْختَلِفَة
 .نَْستَْخِدُم َكثيًرا ِمَن اْلَموادِّ في َحياتِنا

ُد اْستِْخداماِت ُكلٍّ ِمَن:. 1 أَُعدِّ



4

3-2 اْلَموادُّ الطَّبيِعيَّةُ 
      َواْلَموادُّ اْلَمْصنوَعةُ

ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ
اْلمادَّةُ الطَّبيِعيَّةُ	 
اْلمادَّةُ اْلَمْصنوَعةُ	 

نَْستَْخِدُم َكثيًرا ِمَن اْلَموادِّ في َحياتِنا. بَْعُض هِذِه اْلَموادِّ نَْحُصُل َعلَْيها ِمَن اْلبيئَِة   
ْخِر، َوَعلى اْلَخَشِب ِمَن  الَّتي َخلَقَها هللاُ تَعالى، فََمثاًَل نَْحُصُل َعلى َحَجِر اْلبِناِء ِمَن الصَّ

َوَر اآْلتِيَةَ: الشََّجِر، َوَعلى الّصوِف َواْلِجْلِد َوالّريِش ِمَن اْلَحيَواِن. أاُلِحظُ الصُّ

نَُسّمي اْلَموادَّ الَّتي نَْحُصُل َعلَْيها ِمَن اْلبيئَِة َموادَّ طَبيِعيَّةً.  
ــاِت، . 1 ــَن النَّبات ــا ِم ــُل َعلَْيه ــَدٍة نَْحُص ــوادَّ ُمفي ــاِر َم ــي اْختِي ــي ف ــَع ُزمالئ ــاَوُن َم أَتَع

ــِة )3(. ْفَح ــي الصَّ ــِن، ف ــاِب التَّماري ــي ِكت ــاِت، ف ــَن اْلَحيَوانَ ــرى ِم َوأُْخ
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التَّماريُن

ماذا تََعلَّْمُت؟

ُد َمْصَدَر اأْلَْشياِء في ِكتاِب  أَُحدِّ
ْفَحِة )4(. التَّماريِن في الصَّ

ــٍة  ــوادَّ َمْصنوَع ــْن َم ــُث َع أَْبَح
لُها فــي ِكتــاِب  فــي بَْيتــي َوأَُســجِّ
ــِة )5(. ْفَح ــي الصَّ ــِن ف التَّماري

ُم نَموَذًجا لِِجْسٍر َوأَْختَبُِرهُ،  أَُصمِّ
تَْدُخُل في  ٍة  مادَّ ُكلِّ  اْسَم  ُد  َوأَُحدِّ

تَْركيِب اْلِجْسِر؟

2

3

1

 .بَْعُض اْلَموادِّ َمْوجوٌد طَبيِعيًّا في اْلبيئَِة َحْولَنا
  .ِمَن اْلَموادِّ الطَّبيِعيَِّة: ِحجاَرةُ اْلبِناِء، َواْلَخَشُب، َوالّصوُف، َوالّريُش، َواْلِجْلُد
 .بَْعُض اْلَموادِّ يُْصنَُع ِمْن َموادَّ طَبيِعيٍَّة
 .جاُج، َواْلَوَرُق ِمَن اْلَموادِّ اْلَمْصنوَعِة: اْلباِلْستيُك، َوالزُّ

ــوادَّ  ــوادُّ َم ــّمى هــِذِه اْلَم ــٍة. تَُس ــوادَّ طَبيِعيَّ ــْن َم ــَدةً ِم ــوادَّ َجدي ْنســاُن َم ــُع اإْلِ يَْصنَ  

. َعــةً َمْصنو

أَُعــدُّ اْلَمــوادَّ اْلَمْصنوَعــةَ الَّتــي أَِجُدهــا . 2
ــا  ــتَْنتُِج: أَيُّه . أَْس ــفِّ ــِة الصَّ ــي ُغْرفَ ف

ــتِْخداًما؟ ــُر اْس اأْلَْكثَ

اْلَخَشــِب. مــا . 3 ِمــَن  اْلــَوَرُق  يُْصنَــُع 
ثاَلثَــةَ  ُد  أَُعــدِّ بَْينَهُمــا؟  ْختِــالُف  ااْلِ

لِْلــَوَرِق. اْســتِْخداماٍت 

جاُج اْلباِلْستيُكالزُّ اْلَوَرُق
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3-3 َخواصُّ اْلَموادِّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

مادَّةٌ واِقيَةٌ ِمَن اْلماِء	 
ةٌ ِلْلماِء	  مادَّةٌ ُمْمتَصَّ

ها؛ فََمثاًَل:  نَْستَْخِدُم اْلَموادَّ بَِحَسِب َخواصِّ
ِمْن  بِاْلُمروِر  لِْلماِء  تَْسَمُح  ال  َموادُّ  توَجُد 
ِخاللِها. َوتَُسّمى هِذه اْلَموادُّ َموادَّ واقِيَةً ِمَن 

اْلماِء، ِمْثُل اْلِمظَاّلِت.

أَْذُكُر أَْسماَء أَْشياَء َمْصنوَعٍة ِمْن َموادَّ . 1
واقِيٍَة ِمَن اْلماِء، َوأُبَيُِّن اْستِْخداماتِها.

ةً لِْلماِء، ِمثُل:       بَْعُض اْلَموادِّ تَْمتَصُّ اْلماَء بُِسهولٍَة. َوتَُسّمى هِذِه اْلَموادُّ َموادَّ ُمْمتَصَّ
اْلَمناِشِف اْلَوَرقِيَِّة َواأْلَْسفَْنجِ.
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إِذا اِْنَسَكَب اْلَعصيُر َعلى أَْرِضيَِّة اْلُغْرفَِة، فَماذا نَْستَْخِدُم لِتَْجفيفِِه؟. 2

ِة لِْلماِء َواْلَموادِّ اْلواقِيَِة ِمَن اْلماِء؟. 3 ما اْلفَْرُق بَْيَن اْلَموادِّ اْلُمْمتَصَّ

ماذا تََعلَّْمُت؟
  .لُِكلِّ مادٍَّة َخواصُّ تَُميُِّزها َعْن َغْيِرها
 .ُد َخواصُّ اْلَموادِّ اْلُمْختَلِفَةُ َكْيفِيَّةَ اِْستِْخداِمها تَُحدِّ

التَّماريُن

ْفَحِة )6(. َوِر في ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ أَْنظُُر إِلى الصُّ
ٍة في الّصوَرِة؟ ما َخواصُّ ُكلِّ مادَّ

ــٍة لِْلمــاِء، َوأُبَيِّــُن َكْيــَف أَْســتَْخِدُم ُكاّلً ِمْنهــا  أَْذُكــُر ثـَـالَث َمــوادَّ ُمْمتَصَّ
ْفَحــِة )7(. فــي ِكتــاِب التَّماريــِن، فــي الصَّ

ــُف  ــمَّ أَُصنِّ ــا، ثُ ــياَء َحْولَن ــِس أَْش ــاِر َمْلَم ــي اِْختِب ــي ف ــاِرُك ُزَمالئ أُش
هــِذِه اأْلَْشــياَء إِلــى َمــوادَّ ناِعَمــٍة َوَمــوادَّ َخِشــنٍَة، فــي ِكتــاِب التَّماريــِن 

ْفَحــِة )8(. فــي الصَّ

2

3

1



8

3-4 تَْصنيُف اْلَموادِّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ِة	  َخواصُّ اْلمادَّ
 تَْصنيٌف	 
َمْجموعاٌت	 

يُْمِكُن تَْصنيُف اْلَموادِّ في َمْجموعاٍت بَِحَسِب اْستِْخداِمها، فََمثاًَل: الّصوُف، َواْلقُْطُن، 
َوالنَّاْيلوُن، َموادُّ تُْستَْخَدُم لِِصناَعِة اْلَمالبِِس.

ها، فََمثاًَل: يوَجُد َكثيٌر ِمَن اأْلْشياِء  يُْمِكُن تَْصنيُف اْلَموادِّ في َمْجموعاٍت بَِحَسِب َخواصِّ
ِة اْلباِلْستيِك، بَْعُضها لَيٌِّن، َوبَْعُضها قاٍس. اْلَمْصنوَعِة ِمْن مادَّ

أُْحِضُر قِطًَعا ِمَن: الّصوِف، َواْلقُْطِن، َوالنّاْيلوِن؛ ثُمَّ أَْختَبُِر َمْلَمَس ُكلٍّ ِمْنها.. 1

أَِصُف َمْلَمَس ُكلٍّ ِمْنها ُمْستَْخِدًما اْلَكلَِمتَْيِن: ناِعٌم، َخِشٌن.. 2

بَطّانِيَّةٌ

َدْلٌوَحْبٌل

بُلوَزةٌِوشاٌح



اْلمادَّةُ في َحياتِنا3 اْلَوْحَدةُ الثّالِثَةُ

9

يُْمِكُن أَْيًضا تَْصنيُف اْلَموادِّ في َمْجموعاٍت بَِحَسِب نَْوِعها.  

أَْذُكُر َخواصَّ أُْخرى لِْلَموادِّ اْلباِلْستيِكيَِّة.. 3

ماذا تََعلَّْمُت؟
 .ِة نَْفِسها نَِجُد أَْشياَء ُمْختَلِفَةً ِمَن اْلمادَّ
 .ها أَْو ِصفاتِها يُْمِكُن تَْرتيُب اْلَموادِّ في َمْجموعاٍت أَْصَغَر بَِحَسِب َخواصِّ

التَّماريُن

أُْحِضُر ُصَوًرا أِلَْشياَء َمْصنوَعٍة ِمَن اْلَخَشِب، 
َوأَُصنِّفُها  َواْلقُماِش؛  َواْلباِلْستيِك،  َواْلَحديِد، 
فـــي  التَّمــاريِن،  ِكتاِب  في  َمْجموعاٍت  في 

ْفَحتَْيِن )9 و10(. الصَّ

أَْنــواٍع ِمــَن  أُْحِضــُر ثاَلثَــةَ 
اْلــَوَرِق، َوأَْختاُر َخــواصَّ ُكلٍّ 
ــِن،  ــاِب التَّماري ــي ِكت ــا ف ِمْنه
ْفَحــِة )11( َوأُْلِصقُها  فــي الصَّ

ــِة )12(. ْفَح ــي الصَّ ف

ِمْن  ْؤيَةُ  اْلرُّ تَْسهُُل  ِمْنها  أَيًّا  ُد  َوأَُحدِّ اْلباِلْستيِك،  ِمَن  ُمْختَلِفٍَة  أَْنواٍع  إِلى  أَْنظُُر 
هُ َوقَْطُعهُ، َوأَيًّا ِمْنها يَْسهُُل َكْسُرهُ، ثُمَّ أُْلِصُق ُصَوًرا  ِخاللِِه، َوأَيًّا ِمْنها يَْسهُُل َمدُّ

ْفَحِة )13(. لِهِذِه اأْلَْنواِع في ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

2

3

1
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3-5 تَْصميُم اْلُحلوِل
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ِة	  َخواصُّ اْلمادَّ

أَراَدْت فََرُح اْلُخروَج في نُْزهٍَة، فَتَفاَجأَْت بِأَنَّ اْلَجوَّ ماِطٌر. فََدَخلَْت ُغْرفَتَها لِتُْحِضَر 
ٍة َعلى َمكاِن  َرْت أَْن تََضَع قِْطَعةً ِمْن مادَّ ِمظَلَّتَها َوما إِْن فَتََحْتها َحتّى َوَجَدْتها َمْثقوبَةً. قَرَّ

الثَّْقِب. تََحيََّرْت فََرُح في أَيِّ اْلَموادِّ يَِجُب أَْن تَْختاَر. 
أُساِعُد فََرَح َعلى َحلِّ ُمْشِكلَتِها. 

أَتََوقَُّع ماذا يَْحُدُث إِذا َخَرَجْت فََرُح ُمْستَْخِدَمةً اْلِمظَلَّةَ اْلَمْثقوبَةَ.. 1

ِة الَّتي تُْصنَُع ِمْنها اْلِمظَلَّةُ؟. 2 ما أَهَمُّ َخواصِّ اْلمادَّ

ما اْلَموادُّ الَّتي أَْحتاُج إِلَْيها لُِمساَعَدِة فََرَح َعلى َحلِّ اْلُمْشِكلَِة؟. 3
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ماذا تََعلَّْمُت؟
 .أَْحتاُج لَِحلِّ اْلُمْشِكلَِة إِلى تَْحديِدها، ثُمَّ أَتََوقَُّع ُحلواًل لَها

  ْلُت إِلَْيها؛ لِْلُحصوِل َعلى نَتائَِج تُساِعُدني َعلى اتِّخاِذ أَْختَبُِر التََّوقُّعاِت الَّتي تََوصَّ
قَراٍر لَِحلِّ اْلُمْشِكلَِة.

التَّماريُن

أَِصُف اْلُمْشِكلَةَ أَماَم ُزَمالئي.

أَتََوقَُّع أَيَّ اْلَموادِّ اأْلَْفَضِل إِلْصالِح اْلِمظَلَِّة.

ْصالِح اْلِمظَلَِّة، َوأَْختَبُِرها. أُنَفُِّذ النَّشاطَ في ِكتاِب  أَْبَحُث َعْن أَْفَضِل اْلَموادِّ إِلِ
ْفَحِة )15(. التَّماريِن، في الصَّ

2

3

1
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ْغناُء اللَُّغِوّي اْلِ

Glass

Wood

Paper Leather

Fabric

Plastic

Language focus
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ةُ َواْلَحَرَكةُ اْلقُوَّ 4 اْلَوْحَدةُ الّرابَِعةُ 
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4-1 اْلَحَرَكةُ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

اْلَحَرَكةُ	 
كوُن	  السُّ

ُك  َكــةٌ. تَتََحــرَّ ــا ســاِكنَةٌ أَْو ُمتََحرِّ ــا إِّم اأْلَْشــياُء َحْولَن
ــٍة.  ــَق ُمْختَلِفَ ــياُء بِطَرائَ اأْلَْش

ْكِض،  ْنســاُن بِطَرائـَـَق ُمْختَلِفـَـٍة، ِمْثــُل: اْلرَّ ُك اإْلِ َويَتََحــرَّ
ــباَحِة، َواْلقَْفــِز، َوالتَّأَْرُجــِح، َوالدََّوراِن. َوالسِّ

ما طَرائُِق اْلَحَرَكِة الَّتي أَراها في اأْلَْشكاِل اآْلتِيَِة؟. 1

ُك اْلَحيَواناُت بِطَرائَِق ُمْختَلِفٍَة. تَتََحرَّ

َوِر اآْلتِيَِة:. 2 ُك اْلَحيَواناُت الَّتي تَْظهَُر في الصُّ أَِصُف َكْيَف تَتََحرَّ

أ

أ

هـجب د

ب

د ج
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ْكِل اآْلتي، ثُمَّ أُبَيُِّن طَرائََق اْلَحَرَكِة فيِه.. 3 أَْنظُُر إِلى الشَّ

ماذا تََعلَّْمُت؟
 .ٌَكة اأْلَْشياُء َحْولَنا إِّما َساِكنَةٌ أَْو ُمتََحرِّ
 .ُك اأْلَْشيَاُء بِطَرائَِق ُمْختَلِفٍَة تَتََحرَّ

التَّماريُن

ـــُم ُمْلَصقًـا يُْظِهـُر َكْيَف  أَُصمِّ
ُك اْلَحيَواناُت. ــرَّ تَتََح

اْلبيئَــِة  فــي  اْلَحيَوانــاِت  أَْســماَء  ُل  أَُســجِّ
ُد الطَّرائِــَق اْلُمْختَلِـفَـــةَ  اْلُمحيطَــِة. َوأَُحــدِّ
ُك بِـهـــا هــِذِه اْلَحيَوانــاُت فــي  الَّتــي تَـتَـــَحرَّ
ْفَحــِة )17(.  ِكتــاِب التَّماريــِن، فــي الصَّ

ُمبَيِّنًــا اْلَحَرَكــةَ اأْلَْكثَــَر ُشــيوًعا.
أَْشــياَء َحولــي  فــي  ــُر  أُفكِّ
ُك؛  ــرَّ ــمَّ تَتََح ــوُن ســاِكنَةً ثُ تَك

أَْو بَِعْكــِس ذلِــك.

2

3

1
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ةُ 4-2 اْلقُوَّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ةُ	  اْلقُوَّ
فُْع	  الدَّ
السَّْحُب	 

ٍة،  لِتَْحريِك اأْلَْشياِء الّساِكنَِة نَْحتاُج إِلى قُوَّ
ُك. ةُ تَْجَعُل اْلشَّْيَء الّساِكَن يَتََحرَّ فَاْلقُوَّ

ْفُع َوالسَّْحُب ِمْن أَْنواِع اْلقُوى. الدَّ

ــةَ  ــَل اْلَحقيبَ ــافُِر؛ لِيَْجَع ــُل اْلُمس ــاذا يَْفع م
ُك؟ تَتََحــرَّ

ــِف  ــى تَْنظي ــَدهُ َعل ــُد والِ ــاِعُد أَْحَم ــَم يُس بِ
اْلَحديقَــِة؟

ْكلَْيِن اآْلتِيَْيِن، ثُمَّ أُجيُب: أَْنظُُر إِلى الشَّ
ُك؟. 1 ماذا يَْفَعُل اْلفَتى؛ لِيَْجَعَل اْلَعَربَةَ تَتََحرَّ
ُك؟. 2 ماذا تَْفَعُل اْلفَتاةُ؛ لِتَْجَعَل اْلَعَربَةَ تَتََحرَّ
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أَْنظُُر إِلى اأْلَْشكاِل اآْلتِيَِة، ثُمَّ أُجيُب:

ما اأْلَْلعاُب الَّتي أَْدفَُعها؟. 3

ما اأْلَْلعاُب الَّتي أَْسَحبُها؟. 4

ــَن . 5 ــاِب، حي ــُدُث لِْلَْلع ــا يَْح ــُف م أَِص

أَْدفَُعهــا، أَْو حيــَن أَْســَحبُها.

التَّماريُن

أَْنظـُـُر إِلــى الّصــوَرِة فــي ِكتاِب 
ْفَحــِة )18(  التَّماريــِن، فــي الصَّ

ُن اأْلَْشــياَء فيهــا. َوأُلـَـوِّ

ْفــِع،  ُك بِالدَّ أَْختــاُر أَْشــياَء تَتََحــرَّ
ــُل  ــمَّ أَُمثِّ ــْحِب، ثُ ــرى بِالسَّ َوأُْخ
ِمــْن  ُكلٍّ  لَِوْصــِف  بَِصْمــٍت 
أََدُع ُزَمالئــي  اأْلَْشــياِء،  هــِذِه 

يَتََوقَّعــوَن مــا ِهــَي.

أَْختـــاُر ثَـــالَث ُكـــراٍت ُمْختَلِفَـــٍة. 
ـــهُُل  ـــراِت يَْس ـــِذِه اْلُك ـــُع أَيَّ ه أَتََوقَّ
ــا  ــا َوأَيًّـ ــِخ َعلَْيهـ ــا بِالنَّْفـ تَْحِريُكهـ
ِمْنهـــا يَْصُعـــُب تَحِريُكهـــا. أَتََحقَّـــُق 
َوأَْرُســـُم  ذلِـــَك.  ِمـــْن  َعَملِيًّـــا 
تَوقُّعاتـــي َونَتائِجـــي فـــي ِكتـــاِب 
ـــِة )19(. ْفَح ـــي الصَّ ـــِن، ف التَّماري

2

3

1

َماذا تََعلَّْمُت؟
 .ُك اأْلَْشياَء ةُ تَُحرِّ اْلقُوَّ

 .الدَّْفُع َوالسَّْحُب ِمْن أَْنواعِ اْلقُوى

جبأ
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ِة 4-3 تَأْثيُر اْلقُوَّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

َحَرَكةٌ	 
تََوقٌُّف	 
أَْسَرُع	 
 	ُ أَْبطَأ
اِتِّجاهٌ	 

يُِحبُّ ُمْعظَُم النّاِس ِرياَضةَ ُكَرِة اْلقََدِم.
ماذا يَْفَعُل الاّلِعبوَن في اْلُمباراِة؟

ِة أَْن تَْجَعَل الشَّْيَء يَْبَدأُ بِاْلَحَرَكِة. يُْمِكُن لِْلقُوَّ
َك يَتََوقَُّف َعِن اْلَحَرَكِة. ِة أَْن تَْجَعَل الشَّْيَء اْلُمتََحرِّ َويُْمِكُن لِْلقُوَّ

ْكلَْيِن اآْلتِيَْيِن، ثُمَّ أُجيُب: أَْنظُُر إِلى الشَّ

أَيُّ الِعٍب يَْجَعُل اْلُكَرةَ تَْبَدأُ بِاْلَحَرَكِة؟. 1

أَيُّ الِعٍب يَْجَعُل اْلُكَرةَ تَتََوقَُّف َعِن اْلَحَرَكِة؟. 2

لِماذا تَتََوقَُّف اْلُكَرةُ َعِن اْلَحَرَكِة؟. 3

بأ
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أَُغيَِّر  أَْن  ُر  أُقَرِّ حيَن  ّراَجِة  الدَّ ِمْقَوَد  أَلُفُّ 
اِتِّجاهي.

ْكلَْيِن اْلُمجاِوَرْيِن، ثُمَّ أُجيُب: أَْنظُُر إِلى الشَّ

ماذا يَْفَعُل اأْلَْطفاُل؟. 4
يّاراِت أَْسَرُع؟ ما َسبَُب ذلَِك؟. 5 أَيُّ السَّ

التَّماريُن

ثُـمَّ  َصغيـَرٍة؛  ٍة  بِقُـوَّ ُكـَرةً  أَْدفَـُع 
ٍة أَْكبََر. هَـِل النَّتيَجةُ  أَْدفَُعهـا بِقُـوَّ

ِهـَي نَْفُسـها؟ لِمـاذا؟

أَْلعاٍب  َسيّاراِت  ثاَلَث  َدفَْعُت  إِذا 
ٍة  بِقُوَّ اأْلولى  ُمتَماثِلٍَة:  َصغيَرٍة 
ُمتََوسِّطٍَة،  ٍة  بِقُوَّ َوالثّانِيَةُ  قَليلٍَة، 
أَتََوقَُّع:  َكبيَرٍة.  ٍة  بِقُوَّ َوالثّالِثَةُ 
ِمْن  أَْسَرَع  ُك  َستَتََحرَّ َسيّاَرٍة  أَيُّ 
ِكتاِب  في  النَّشاطَ  أُنَفُِّذ  َغْيِرها؟ 
ْفحاِت: )20 َو  التَّماريِن، في الصَّ

21 َو 22(، أِلَتََحقََّق ِمْن تََوقُّعي.

أَْختاُر ُكَرَتْيِن ُمْخَتلَِفَتْيِن. ثُمَّ أََتَوقَُّع 
ماذا َسَيْحُدُث إِذا َدْحَرْجُت إِْحدى 
اْلُكــَرَتْيِن َنْحــَو اأْلُْخــرى. أَُنّفـــُِذ 
في  التَّماريِن،  ِكتاِب  في  النَّشاَط 
ْفَحَتْيِن )23 َو 24(؛ أِلََتَحقََّق  الصَّ

ِمْن َتَوقُّعي.

2

3

1

ماذا تََعلَّْمُت؟
 .ةُ يُْمِكُن أَْن تَْجَعَل الشَّْيَء يَْبَدأُ بِاْلَحَرَكِة اْلقُوَّ

 .َك ةُ يُْمِكُن أَْن تُْوقَِف الشَّْيَء اْلُمتََحرِّ اْلقُوَّ

  ًُك َحَرَكة ةُ يُْمِكُن أَْن تَْجَعَل الشَّْيَء يَتََحرَّ اْلقُوَّ
أَْسَرَع أَْو أَْبطَأَ.

 .ِك ةُ يُْمِكُن أَْن تُغيَِّر اِتِّجاهَ الشَّْيِء اْلُمتََحرِّ اْلقُوَّ

َك الشَّْيَء بَِحَرَكٍة أَْسَرَع أَْو أَْبطَأَ. ِة أَْيًضا أَْن تَُحرِّ َويُْمِكُن لِْلقُوَّ
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ِمْسماٌر

ِمْمحاةٌ

َرقائُِق أَلَِمْنيوٍم
ِمْسطَرةٌ باِلْستيِكيَّةٌ

قِْطَعةُ َخَشٍب

ِمْسطََرةٌ َحديِديَّةٌ

َوَرقَةٌ

َدبّوٌس

ِسْلُك نُحاٍس

حافِظَةٌ ُزجاِجيَّةٌ

4-4 اْلِمْغناطيُس
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ِمْعناطيٌس	 
ةُ َجْذٍب ِمْغناطيِسيَّةٌ	  قُوَّ

هَِل اِْستَْخَدْمَت اْلِمْغناطيَس ِمْن قَْبُل؟

ةَ الَّتي تَْنَجِذُب إِلى اْلِمْغناطيِس َمادَّةً ِمْغناطيِسيَّةً. نَُسّمي اْلمادَّ

اْلِمُغناطيــُس قِْطَعــةٌ تُْصنـَـُع غالِبـًـا ِمــَن 
اْلَحديــِد. يَتََميَّــُز اْلِمْغناطيــُس بِأَنَّــهُ يَْجــِذُب 

. إِلَْيــِه بَْعــَض اْلَمــوادِّ

ُمْختَلِفَــٍة.  بِأَْشــكاٍل  اْلِمْغناطيــُس  يوَجــُد 
ــكاِل: اْلُمْســتَقيُم، َوَشــْكُل  ــْن هــِذِه اأْلَْش َوِم

ــَرِس. ــْدَوِة اْلفَ َح

ْكِل اآْلتي، ثُمَّ أُجيُب: أَْنظُُر إِلى الشَّ

هَْل َجميُع اْلَموادِّ ِمْغناطيِسيَّةٌ؟. 1
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ما اْلَموادُّ الَّتي أَْعتَقُِد أَنَّها ِمْغناطيِسيَّةٌ؟. 2

ْختِباِر ذلَِك؟. 3 ماذا يُْمِكنُني أَْن أَْفَعَل اِلِ

ماذا تََعلَّْمُت؟
 .ِمْن أَْشكاِل اْلِمْغناطيِس: اْلُمْستَقيُم، َوَشْكُل َحْدَوِة اْلفََرِس
 .اْلَحديُد : بَْعُض اْلَموادِّ ِمْغناطيِسيَّةٌ، يَْجِذبُها اْلِمْغناطيُس، َوِمْن هِذِه اْلَموادِّ

التَّماريُن

ْختِبــاِر َمْجموَعــٍة ِمــَن اأْلَْشــياِء؛ أِلَْعــِرَف: أَِهــَي َمــوادُّ  أَْســتَْخِدُم ِمْغناطيًســا اِلِ
ْفَحِة )25(. ُل نَتائِجــي فــي ِكتــاِب التَّماريــِن، فــي الصَّ ِمْغناطيِســيَّةٌ أَْم ال؟ أَُســجِّ

ــِر  أَْســتَْخِدُم ِمغناطيًســا لِْلُعثــوِر َعلــى ثَــالِث َمــوادَّ ِمْغناطيِســيٍَّة، َوأُْخــرى َغْي
ُل نَتائِجــي فــي ِكتــاِب التَّماريــِن، فــي  . أَُســجِّ ــفِّ ِمْغناطيِســيٍَّة فــي ُغْرفَــِة الصَّ

ــِة )26(. ْفَح الصَّ

أَْستَْخِدُم ِمغناطيًسا لِفَْصِل اْلَحديِد َعِن اأْلَلَِمْنيوِم.

2

3

1
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تَجاُذٌب

1

2

ةُ اْلِمْغناطيِس 4-5 قُوَّ
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

قُْطٌب	 
ةٌ	  قُوَّ
َسْحٌب	 
َدفٌْع	 
تَنَافٌُر	 
تَجاُذٌب	 

أَنَّ  ْكِل اآْلتي، َوأاُلِحظُ  أَْنظُُر إِلى اْلِمْغناطيِس في الشَّ
قُْطبًا،  يَُسّمى  ِمْنهُما  طََرٍف  ُكلُّ  طََرفَْيِن،  لِْلِمْغناطيِس 

َوهُما:
.)S( مالِيُّ )N(؛ َواْلقُْطُب الَجنوبِيُّ اْلقُْطُب اْلشِّ

مالِيَّ لِِمْغناطيٍس . 1 ماذا يَْحُدُث إِذا َوَضْعنا اْلقُْطَب الشِّ

قُْرَب اْلقُْطِب اْلَجنوبِيِّ لِِمْغناطيٍس آَخَر؟

ْكِل اْلُمجاِوِر، ثُمَّ أُجيُب: أَْنظُُر إِلى اْلشَّ

ْكِل؛ بَِحْيُث يُقَابُِل اْلقُْطُب . 2 ماذا أَتََوقَُّع أَْن يَْحُدَث إِذا أََدْرنا اْلِمْغناطيَس َرْقَم )1( في الشَّ

مالِيَّ )N( في الثّاني؟ ِل اْلقُْطَب اْلشِّ مالِيُّ )N( في اْلِمْغناطيِس اأْلَوَّ الشِّ

ِل يُقَابُِل . 3 ماذا أَتََوقَُّع أَْن يَْحُدَث إِذا أَْصبََح اْلقُْطُب اْلَجنوبِيُّ )S( في اْلِمْغناطيِس اأْلَوَّ

اْلقُْطَب اْلَجنوبِيَّ )S( في الثّاني؟  

ماذا أَْستَْنتُِج؟. 4
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اْلقُْطبَْيِن  َوأَنَّ  يَتَنافَراِن،  ُمتَقابِلَْيِن  ِمْغناطيَسْيِن  في  اْلُمتَماثِلَْيِن  اْلقُْطبَْيِن  أَنَّ  أَْستَْنتُِج 
اْلُمتَقابِلَْيِن اْلُمْختَلِفَْيِن يَتَجاَذباِن.

11

22
تَنافٌُرتَنافٌُر

ماذا تََعلَّْمُت؟
 . لِْلِمْغناطيِس قُْطباِن: قُْطٌب ِشمالِيٌّ َوقُْطٌب َجنوبِيٌّ

 .ةُ تَنافٍُر بَْيَن قُْطبَْيِن ُمتَماثِلَْيِن إِذا اْقتََرَب أََحُدهُما ِمَن اآْلَخِر تَْنَشأُ قُوَّ

 .ةُ تَجاُذٍب بَْيَن قُْطبَْيِن ُمْختَلِفَْيِن إِذا اْقتََرَب أََحُدهُما ِمَن اآْلَخِر تَْنَشأُ قُوَّ

التَّماريُن

ةَ التَّنافُِر اْلِمْغناطيِسيَِّة. ةَ التَّجاُذِب َوقُوَّ أُنَفُِّذ نَشاطًا أُبَيُِّن فيِه قُوَّ

ُل النَّتائَِج. ْفَحِة )27(، َوأَُسجِّ أَتَّبُِع التَّْعليماِت اْلواِرَدةَ في ِكتاِب اْلتَّماريِن، في الصَّ

ُب ذلَِك، َوأَُشاِرُك ُزَمالئي  ٍة ِمْغناطيِسيٍَّة َوأَُجرِّ ُر بِتَْحريِك لُْعبَِة َسيّاَرٍة بِتَأْثيِر قُوَّ أُفَكِّ
أَْفكاري.

2

3

1
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ْغناُء اللَُّغِويُّ اْلِ

Push

Attraction

Pole

Repulsion

Magnet

Pull

Language focus
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25

اْلَْرُض َوالشَّْمُس 5 اْلَوْحَدةُ اْلخاِمَسةُ
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5-1 ُصخوُر اْلَْرِض
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

ياِبَسةٌ	 
ُصُخوٌر	 

ُن ِمْن يَابَِسٍة َوماٍء. نَعيُش َعلى َسْطِح اأْلْرِض الَّذي يَتََكوَّ

ناِت اْليابَِسِة. خوُر ِمْن أَهَمِّ ُمكوِّ  تَُعدُّ الصُّ

خوَر تُْستَْخَدُم في اْلبِناِء. حيَن أَْنظُُر َحْولي، أاُلِحظُ أَنَّ الصُّ

هَداِء، َوَغْيُر ذلَِك. ْخُر في تَْزييِن اأْلَْبنِيَِة، ِمْنها: اْلَمساِجُد، َوُصروُح الشُّ يُْستَْخَدُم الصَّ

خوِر في َمْدَرَستي أَْو َحْولَها. . 1 ُف ثاَلثَةَ اِْستِْخداماٍت لِلصُّ أَتََعرَّ
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ماذا تََعلَّْمُت؟
 .ُن َسْطُح اأْلَْرِض ِمْن يابَِسٍة َوماٍء يَتََكوَّ
 .خوِر ُد اْستِْخداماُت الصُّ تَتََعدَّ
 .ناِت اْليابَِسِة خوُر أَهَمُّ ُمَكوِّ الصُّ

التَّماريُن

خوِر، ثُمَّ أُْكِمُل اْلَجْدَوَل في  أَْبَحُث َحْولي َعْن بَْعِض اأْلَْشياِء اْلَمْصنوَعِة ِمَن اْلصُّ
ْفَحِة )30(. ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

خوِر في اْلبَْيِت، َوأَْذُكُر اِْستِْخداَمهُما. أَُسّمي َصْخَرْيِن ِمَن الصُّ

ْحراِء. ُل ُكْثباٌن َرْملِيَّةٌ في الصَّ خوِر، فَتَتََشكَّ ماِل ِمَن الصُّ ياُح في تَْكويِن الرِّ تَُؤثُِّر الرِّ
ُل إِلَْيها أَماَم ُزَمالئي. أَْبَحُث في ذلَِك َوأَْعِرُض اْلَمْعلوماِت الَّتي أَتََوصَّ

2

3

1
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5-2 اْلماُء
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

 تَْوفيُر اْلماِء	 
َهْدُر اْلماِء	 

اْلماُء ُمِهمٌّ فِي َحياتِنا.

ُل ما يَأْتي، ثُمَّ أُِجيُب: أَتَأَمَّ

ّكاِن. فَماذا  يُعاني اأْلُْرُدنُّ نَْقًصا في اْلماِء، َويَْزداُد اْستِْهالُك اْلماِء َمَع ِزياَدِة َعَدِد السُّ

؟ َعلَيَّ أَْن أَْفَعَل؛ لَِكْي أُْسِهَم في اْلُمحافَظَِة َعلى اْلماِء في بَلَدي اأْلُْرُدنِّ

أَتََحدَُّث َعِن اْستِْخداماِت اْلماِء في بَْيتي َوَمْدَرَستي.. 1

يَّةَ اْلماِء، . 2 أَْبَحُث بُِمساَعدِة ُمَعلِّمي في سوَرِة اأْلَْنبِياِء َعِن اآْليَِة اْلَكريَمِة الَّتي تُبَيُِّن أَهَمِّ
َوأَْتلوها أَماَم ُزَمالئي، ثُمَّ أُناقُِش َمَعهُْم ما تَُدلُّ َعلَْيِه.
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ماذا تََعلَّْمُت؟

 .نَُوفُِّر اْلماَء لِْلُمحافَظَِة َعلَْيِه
 .غيَرةُ قَْد تُْحِدُث فَْرقًا َكبيًرا في َحياتِنا ْجراءاُت الصَّ اإْلِ

التَّماريُن

ُف ماذا فََعلَْت إِْحدى اْلَمداِرِس اأْلُْرُدنِيَِّة لِتَْوفيِر اْلماِء، في  بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي أَتََعرَّ
ْفَحِة )31(. ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

يِّئ لِْلماِء، َوأَْشكو ذلَِك  أَُمثُِّل َدْوَر قَْطَرِة ماٍء، َوأَتََحدَُّث َعْن أَْشكاِل ااْلْستِْخداِم السَّ
فِّ َوأَْسأَلُهُْم: ماذا أَْفَعُل؟ إِلى ُزَمالئي في الصَّ

أُشاِرُك ُزَمالئي في تَفَقُِّد َصالِحيَِّة َصنابيِر اْلماِء في اْلَمْدَرَسِة، َوأُْخبُِر ُمَعلِّمي 
ُب اْلماَء. إِذا َوَجْدتُها تَُسرِّ

2

3

1

أَِصُف طَرائَق يُْمِكُن اْستِْخداُمها لِتَْوفيِر اْلماِء في اْلبَْيِت.. 3

يَّةَ تَْوفيِر اْلماِء.. 4 أَْشَرُح أَهَمِّ

ِ

ِ
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5-3 اللَّْيُل َوالنَّهاُر 
ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ

اْلَْرُض	 

الشَّْمُس	 

اللَّْيُل	 

النَّهاُر	 

َدَرَجةُ اْلَحراَرِة	 

ئيَس لِْلَحراَرِة  الشَّْمُس نَْجٌم ُمضيٌء، َوِهَي أَْقَرُب نُجوِم السَّماِء إِلَْينا، َوتَُعدُّ اْلَمْصَدَر اْلرَّ
ْوِء. أَّما َشْكلُها فَُكَرِويٌّ تَْقريبًا. َوالضَّ

قاَل هللاُ تَعالى: »

ُل الّصوَرتَْيِن اآْلتِيَتَْيِن، ثُمَّ أُجيُب: أَتَأَمَّ

الّصوَرةُ )ب(الّصوَرةُ )أ(

)ُسوَرةُ آِل ِعْمراَن، اْليَةُ 190(

»
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ماذا تََعلَّْمُت؟
 .الشَّْمُس نَْجٌم ُمضيٌء، َوَشْكلها ُكَرِويٌّ تَْقريبًا
 .ْوِء ئيُس لِْلَحراَرِة َوالضَّ الشَّْمُس اْلَمْصَدُر الرَّ
 .يَتَعاقَُب اللَّْيُل َوالنَّهاُر في اْليَْوِم اْلواِحِد

التَّماريُن

ْنساِن َواْلَحيَواِن َوالنَّباِت. يَِّة الشَّْمِس لِْلِ أُناقُِش ُزَمالئي في أَهَمِّ

أُراقُِب السَّماَء لَْياًل. ماذا أَرى؟

في  َوأَثَِرها  اأْلَْرِض،  َحَرَكِة  في  لِْلبَْحِث  اْلَمْجموَعِة؛  في  ُزمالئي  َمَع  أَتَعاَوُن 
ْفَحِة )32(. تَعاقُِب اللَّْيِل َوالنَّهاِر. أُنَفُِّذ النَّشاطَ في ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

2

3

1

في أَيِّ الّصوَرتَْيِن يَْبدو اْلَوْقُت لَْياًل؟ َكْيَف َعَرْفَت؟. 1

في أَيِّ الّصوَرتَْيِن يَْبدو اْلَوْقُت نَهاًرا؟ َكْيَف َعَرْفَت؟. 2

في أَيِّ الّصوَرتَْيِن َدَرَجةُ َحراَرِة اْلَجوِّ أَْعلى؟ لِماذا؟. 3
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5-4 اْلفُصوُل اْلَْربََعةُ  
َوفَْصُل  تاِء،  الشِّ فَْصُل  ُمتَعاقِبٍَة:  فُصوٍل  أَْربََعِة  ِمْن  نَةُ  السَّ ُن  تَتََكوَّ

ْيِف، َوفَْصُل اْلَخريِف. بيِع، َوفَْصُل الصَّ الرَّ

َوَر اآْلتِيَةَ، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أَتَأَمَّ

ئيَسةُ اْلُمْصطَلَحاُت الرَّ
اْلفُصوُل اْلَْربََعةُ	 

تاِء	  فَْصُل الشِّ

بيِع	  فَْصُل الرَّ

ْيِف	  فَْصُل الصَّ

فَْصُل اْلَخريِف	 

اْلَْرُض	 

َدَرَجةُ اْلَحراَرِة	 

بيِع الّصوَرةُ )د(: فَْصُل الرَّ

ْيِف الّصوَرةُ )ب(: فَْصُل اْلَخريِفالّصوَرةُ )أ(: فَْصُل الصَّ

تاِء الّصوَرةُ )ج(: فَْصُل الشِّ

فــي أَيِّ فَْصــٍل تَْرتَفِــُع َدَرَجــةُ اْلَحــراَرِة . 1
َكثيــًرا؟

ــُض َدَرَجــةُ اْلَحــراَرِة . 2 فــي أَيِّ فَْصــٍل تَْنَخفِ
َكثيــًرا؟

ــنَِة تَتَســاقَطُ أَْوراُق . 3 فــي أَيِّ فُصــوِل السَّ
بَْعــِض اأْلَْشــجاِر؟

نَِة تَتَفَتَُّح اأْلَْزهاُر؟. 4 في أَيِّ فُصوِل السَّ
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تَتََغيَُّر َدَرجاُت اْلَحراَرِة ِمْن فَْصٍل إِلى آَخَر:

تاِء تَْنَخفُِض َدَرجاُت اْلَحراَرِة، َوتَْظهَُر اْلُغيوُم. فَفي فَْصِل الشِّ

بيِع تَكوُن َدَرَجةُ اْلَحراَرِة ُمْعتَِدلَةً، َوتَتَفَتَُّح اأْلَْزهاُر. َوفي فَْصِل الرَّ

ْيِف تَْرتَفُِع َدَرجاُت الَحراَرِة َكثيًرا في باِلِدنا ُمقاَرنَةً بَِدرجاِت اْلَحراَرِة في  َوفي فَْصِل الصَّ
الفُصوِل اأْلُْخرى، َوتَْنَضُج ُمْعظَُم الثِّماِر.

ياِح؛ إيذانًا بِقُْرِب  ْنِخفاِض، َوتَْنَشطُ َحَرَكةُ الرِّ َوفي فَْصِل اْلَخريِف تَْبَدأُ َدَرجاُت اْلَحراَرِة بِااْلِ
تاِء، َوتَتَساقَطُ أَْوراُق بَْعِض اأْلَْشجاِر. ُحلوِل فَْصِل الشِّ

ماذا تََعلَّْمُت؟
  بيعِ، َوفَْصُل تاِء، َوفَْصُل الرَّ نَةُ ِمْن أَْربََعِة فُصوٍل ُمتَعاقِبٍة، ِهَي: فَْصُل الشِّ ُن السَّ تَتََكوَّ

ْيِف، َوفَْصُل اْلَخريِف. الصَّ
 .تَتََغيَُّر َدَرجاُت اْلَحراَرِة ِمْن فَْصٍل إِلى آَخَر

التَّماريُن

ْفَحِة )33(. أَِصُل اأْلَْشكاَل بِاْلفُصوِل اأْلَْربََعِة، في ِكتاِب التَّماريِن، في الصَّ

أَْعَمُل َوُزَمالئي في أَْربَعِ َمْجموعاٍت؛ بَِحْيُث تَُمثُِّل ُكلُّ َمْجموَعٍة فَْصاًل ِمَن اْلفُصوِل 
اأْلَْربََعِة، َوأَتََحدَُّث َوُزَمالئي َعْن ميزاِت ُكلِّ فَْصٍل َوتَغيُّراتِِه.

ُح فيها تَعاقَُب اْلفُصوِل اأْلَْربََعِة،  أَتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في تَْصميِم َمَجلَِّة حائٍِط نَُوضِّ
بِاِْستِْخداِم َموادَّ ِمَن اْلبيئَِة اْلَمَحلِّيَِّة.

2

3

1
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ْغناُء اللَُّغِويُّ اْلِ

Day

Water

Sun

Rock

Earth

Night

Language focus





تَمَّ بَِحْمِد هللاِ تَعالى
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