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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات اإلنسان 
األردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع 
للطلبة  لتكون معينًا  الدراسية وتطويرها،  المناهج  إلى تحديث  التربية والتعليم،  وزارة 

على االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة.

بتنمية  ُتْعنى  التي  العلوم  كتب  سلسلة  من  واحًدا  األول  للصف  العلوم  كتاب  ُيَعدُّ 
المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير وَحلِّ المشكالت، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم 
العابرة للمواد الدراسية، واإلفادة من الخبرات الوطنية في عمليات اإلعداد والتأليف 
وفق أفضل الطرائق الُمتََّبعة عالميًّا؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها 

لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين.

وتأسيًسا على ذلك، فقد اعُتِمدت دورة التعلُّم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية 
التي تمنح الطلبة الدور األكبر في العملية التعلُّمية التعليمية، وتتمثَّل مراحلها في التهيئة، 
ع. اعُتِمد أيًضا في هذا الكتـاب  واالستكشاف، والشـرح والتفسير، والتقويـم، والتـوسُّ
منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة واألدب 

والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة.

ز محتوى الكتاب مهارات االستقصاء العلمي، وعمليات العلم، من مثل: المالحظة،  ُيعزِّ
ن  والتصنيف، والترتيب والتسلسل، والمقارنة، والقياس، والتوقُّع، والتواصل. وهو يتضمَّ
أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وُتنّمي مهارات التفكير وَحلِّ المشكالت، فضاًل 
ل إلى النتائج باستخدام مهارة المالحظة،  عن توظيف خطوات الطريقة العلمية في التوصُّ

وجمع البيانات وتدوينها.
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وعلوم  والقوة،  احلركة  هي:  وحدات،  ثالث  عىل  الكتاب  من  الثاين  اجلزء  حيتوي 
األرض والفضاء، واملادة يف عاملنا. وتشتمل كل وحدة عىل أسئلة تثري التفكري، وأخرى 

حتاكي أسئلة االختبارات الدولية.

وقد ُأحِلَق بالكتاب كتاب األنشطة والتامرين، الذي حيتوي عىل مجيع التجارب واألنشطة 
الطلبة،  لدى  العلمي  االستقصاء  مهارات  تطوير  إىل  وهتدف  الطالب،  كتاب  يف  الواردة 

وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدهيم نحو العلم والعلامء.

م الطبعة األوىل )التجريبية( من هذا الكتاب، فإّنا نأمل أْن ُيسِهم يف حتقيق  ونحن إذ ُنقدِّ
التعلُّم  امُلتعلِّم، وتنمية اجتاهات ُحبِّ  النهائية املنشودة لبناء شخصية  األهداف والغايات 
ومهارات التعلُّم املستمر، فضاًل عن حتسني الكتاب؛ بإضافة اجلديد إىل املحتوى، واألخذ 

بمالحظات املعلِّمني، وإثراء أنشطته املتنوعة.

واهلل ويل التوفيق

املركز الوطني لتطوير املناهج
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ةُ  ةُ اْلَحَرَكةُ َواْلقُوَّ اْلَحَرَكةُ َواْلقُوَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ٍة فيها. َكًة؛ بَِسَبِب َتْأثيِر ُقوَّ اأْلَْشياُء َحْوَلنا َقْد َتكوُن ساكِنًَة، َوَقْد َتكوُن َمَتَحرِّ

4اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: اْلَمْوِقُع َواْلَحَرَكُة.

ِة . الدَّْرُس )2(: َتْأثيُر اْلُقوَّ

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

َكْيَف يَتََمكَُّن اْلَْطفاُل ِمْن َجْعِل الطّائَِرِة تَطيُر؟َكْيَف يَتََمكَُّن اْلَْطفاُل ِمْن َجْعِل الطّائَِرِة تَطيُر؟
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
َأْغِسُل َيَديَّ بِاْلماِء َوالّصابوِن َبْعَد اْنتِهاِء النَّشاِط.	 
ِم َفَقْط.	  ُيْسَتْخَدُم اْلِمْشَرُط ِمْن ِقَبِل اْلُمَعلِّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َلْوُح بوليْستِريٍن َسميٌك، ُكَرٌة ُزجاِجيٌَّة َصغيَرٌة، ِمْشَرٌط، َأْقالُم َتْلويٍن.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َشْكَل  ميِك  السَّ اْلبوليْستِريِن  َلْوِح  َعلى  َأْرُسُم   1

ِة َمتاَهٍة  ْكِل، َأْو َأيَّ تي َتْظَهُر في الشَّ اْلمتاَهِة َكالَّ
ُأْخرى.

ُم َنموَذًجا: َأْحِفُر َعلى َلْوِح اْلبوليْستِريِن َشْكَل اْلمتاَهِة بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي. ُأَصمِّ  2

ْمُتها. تي َصمَّ َأَضُع اْلُكَرَة في بِداَيِة َمْجرى اْلمتاَهِة الَّ  3

َكِت اْلُكَرُة؟ َأِصُف َحَرَكَة اْلُكَرِة في  َة ثواٍن، َهْل َتَحرَّ ُأالِحُظ: ُأراِقُب اْلُكَرَة ِعدَّ  4

هِذِه اْلحاَلِة.
َكِت اْلُكَرُة؟ َكْيَف َعَرْفُت؟ ُب: َأْضِرُب اْلُكَرَة بِِرْفٍق، َهْل َتَحرَّ ُأَجرِّ  5

َك؟ َأْسَتنْتُِج: ماذا َيْحتاُج اْلِجْسُم لَِكْي َيَتَحرَّ  6

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلُمقاَرَنُة: َأْبَحُث َعْن َأْوُجِه التَّشاُبِه َوَأْوُجِه ااْلْختاِلِف َبْيَن اأْلَْشياِء.

ُك اْلَْشياُء؟ َكْيَف تَتََحرَّ
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ُد َمْوِقعي في َصّفي. ُق: ُأَحدِّ  َأَتَحقَّ

ما اْلَمْوِقُع؟

ُك اأْلَْشياُء ِعنَْدما َيَتَغيَُّر َمْوِقُعها. َتَتَحرَّ
اْلَمْوِقُع Position ُهَو َمكاُن ُوجوِد َشْيٍء بِالنِّْسَبِة إِلى َشْيٍء آَخَر.

ْيِء َنْسَتْخِدُم َكِلماٍت ِمْثَل: َأماَم، َخْلَف، َفْوَق، َتْحَت. َولَِتْحديِد َمكاِن الشَّ

11 ْرُس ْرُسالدَّ ـََرَكـُة  الدَّ ـََرَكـُةواْلح اْلَمْوِقـُعاْلَمْوِقـُع  واْلح

تي في اأْلَْعلى،  ُد َمكاَنها بِاْستِْخداِم اْلَكِلماِت الَّ َأْختاُر َأْشياَء ِمَن الّصوَرِة، َوُأَحدِّ
َأْو َكِلماٍت ُأْخرى ُمناِسَبٍة ُتَعبُِّر َعِن اْلَمْعنى. 

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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كوُن اْلَحَرَكُة َوالسُّ

ْيِء.  َكٌة.  اْلَحَرَكُة Motion َتْغييُر َمْوِقِع الشَّ اأْلَْشياُء َحْوَلنا ساِكنٌَة َأْو ُمَتَحرِّ
ْيِء في َمْوِقِعِه بُِمروِر اْلَوْقِت. كوُن Static  َفُهَو َثباُت الشَّ َأّما السُّ

َكُة في َصّفي؟ ُق: ما اْلَْشياُء الّساِكنَُة َواْلَْشياُء اْلُمَتَحرِّ  َأَتَحقَّ

َك َوالّساِكَن في الّصوَرِة. ُد اْلُمَتَحرِّ ُأَحدِّ
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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ٍج،  ، َأْو ُمَتَعرِّ ُك في َخطٍّ ُمْسَتقيٍم، َأْو داِئِريٍّ ُك اأْلَْشياُء بَِأْشكاٍل ُمْخَتِلَفٍة؛ َفَقْد َتَتَحرَّ َتَتَحرَّ
َأْو إِلى اأْلَماِم َأْو إِلى اْلَخْلِف، َأِو اأْلَْعلى َواأْلَْسَفِل. 

ّياَرُة في َخطٍّ ُمْسَتقيٍم. ُك السَّ َتَتَحرَّ

. ّياَرُة بَِشْكٍل داِئِريٍّ ُك السَّ ْفَلُة  َعلى اأْلُْرجوَحِة إِلى اأْلَماِم َواْلَخْلِف.َتَتَحرَّ ُك الطِّ َتَتَحرَّ

ٍج. ُك الطِّْفالِن بَِشْكٍل ُمَتَعرِّ َيَتَحرَّ
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َكِة َواأْلَْشياِء الّساِكنَِة.   ئيَسُة: ُأَميُِّز َبْيَن اأْلَْشياِء اْلُمَتَحرِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها: َوِر الَّ 2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ اْلَمفاهيَم اآْلتَِيَة بِالصُّ

. فِّ َأِصُف َمْوِقعي بِالنِّْسَبِة إلى َأَحِد ُزَمالئي في الصَّ  3

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Static ُسكوٌن    

Motion َحَرَكٌة                             

َأِصُف َمْوِقَع َمْدَرَستي َأِو اْلَمْسِجِد بِالنِّْسَبِة إِلى َمنِْزلي .

َمَعَمَع اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ُك؟ ما الَّذي َيْجَعُل اأْلَْشياَء َتَتَحرَّ

ِة َتْغييُر اتِّجاِه َحَرَكِة اأْلَْشياِء. ُيْمِكُن لِْلُقوَّ

َك، َأْو ُتَقلُِّل ِمْن ُسْرَعتِِه. ْيَء اْلُمَتَحرِّ ُك، َوتوِقُف الشَّ ْيَء الّساِكَن َيَتَحرَّ ُة Force َتْجَعُل الشَّ اْلُقوَّ

22 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةَتْأثيُر اْلُقوَّ َتْأثيُر اْلُقوَّ

ُيْمِكنُني َتْغييُر اتِّجاِه َدّراَجتي ِعنَْدما 
َأُلفُّ اْلِمْقَوَد.

َك.                                                 حاِرُس اْلَمْرمى ُيْمِسُك اْلُكَرَة لَِكْي يوِقَفها.الِعٌب َيْضِرُب اْلُكَرَة لَِكْي َتَتَحرَّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
ٌة الِصَقٌة، َخْيٌط، َأْلواٌن َخَشبِيٌَّة. ، مادَّ ى، ِمَقصٌّ َوَرٌق ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ْكِل؛  َح في الشَّ اْلُمَوضَّ ّياَرِة  السَّ َأْعَمُل َنموَذَج   1

ُنُه. بِاْستِْخداِم الَوَرِق اأْلَْبَيِض، ُثمَّ ُأَلوِّ
ى َوَأُقصُّ َحَسَب اْلُخطوِط اْلَمْوجوَدِة في النَّموَذِج. ُأْلِصُق َوَرَقَة النَّموَذِج َعلى َوَرٍق ُمَقوًّ  2

ّياَرِة، ُثمَّ ُأْلِصُق اأْلَْطراَف َمَع َبْعِضها  ِم السَّ َأْبَدُأ بَِطيِّ َثنايا النَّموَذِج لَِتْشكيِل ُمَجسَّ  3
َوُأَثبُِّتها َجيًِّدا.

ِة الاّلِصَقِة، َوَأْسَتْخِدُمُه في  ّياَرِة بِاْستِْخداِم اْلمادَّ ِم السَّ َمِة ُمَجسَّ ُأَثبُِّت َخْيًطا في ُمَقدِّ  4
َة؟ َتْحريِكها َنْحَو اأْلَماِم، ماذا ُنَسّمي هِذِه اْلُقوَّ

ِل. ّياَرِة إِلى َمكانِها اأْلَوَّ ْرجاِع السَّ تي َأْحتاُجها إِلِ ِة الَّ َأْسَتنْتُِج َنْوَع اْلُقوَّ  5

ِ ْفع ْحِب َوالدَّ ِة السَّ َأْلَعُب َمَع ُقوَّ َنشاٌط

ّياراِت َأْسَرُع؟ ما َسَبُب ذلَِك؟ َأيُّ السَّ
ْكَل   ُل الشَّ ْكَل  أََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ ِر الَّذي َيْجَعُل  ُق: ما اْسُم اْلُمَؤثِّ َأَتَحقَّ  

ُك؟ اأْلَْشياَء الّساِكنََة َتَتَحرَّ
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ِة؟ ما َأْنواُع اْلُقوَّ

ْحِب ْفِع َوالسَّ ُة الدَّ ُقوَّ

ْيَء َبعيًدا َعنّا. ُك الشَّ ْفِع Push force: ُتَحرِّ ُة الدَّ ُقوَّ

ْيَء َقريًبا ِمنّا. ُك الشَّ ْحِب Pull force: ُتَحرِّ ُة السَّ َوُقوَّ

ِة َدْفٍع. ِة َسْحٍب َوُقوَّ ُأَصنُِّف اْلُقوى اآلتَِيَة إِلى ُقوَّ
ُل اأَلْشكاَل ُل اأَلْشكاَلأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ْفِع. ِة الدَّ ْحِب َوُقوَّ ِة السَّ ُق: ُأَميُِّز َبْيَن ُقوَّ َأَتَحقَّ  

1122

3344
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ْفِع في اْلِمْغناطيِس ْحِب َوالدَّ ُة السَّ ُقوَّ

 ،)N( مالِيُّ  الشَّ اْلُقْطُب   ،Pole ُقْطًبا  ُيَسّمى  ِمنُْهما  َطَرٍف  ُكلُّ  َطَرفاِن  َلْلِمْغناطيِس 
.)S( َُّواْلُقْطُب اْلَجنوبِي

ِمْغناطيٌس ُمْسَتقيٌم. ِمْغناطيُس َحْدَوِة اْلَفَرِس.

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
ِمْغناطيٌس َعَدُد 2، َثالَثُة َأْقالٍم ُمَتماثَِلٍة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َل بَِيدي َوَأَضُع اْلِمْغناطيَس الّثاني َعلى َمْجموَعِة اأْلَْقالِم. ُأْمِسُك اْلِمْغناطيَس اأْلَوَّ  1

َكما  الّثاني  اْلِمْغناطيِس  ِمَن  َل  اأْلَوَّ اْلِمْغناطيَس  ُب  ُأَقرِّ  2
ْكِل. ماذا َسَيْحُدُث لِْلِمْغناطيِس اْلَمْوجوِد  َفْوَق  في الشَّ

ُر ذلَِك. اأْلَْقالِم؟ َأَيْقَتِرُب َأْم َيْبَتِعُد؟ ُأَفسِّ

ُب َعْكَس َأْقطاِب اْلِمْغناطيِس اْلَمْوجوِد في َيدي،  ُأَجرِّ  3
ماذا  ْكِل.  الشَّ في  َكما  الّثاني  اْلِمْغناطيِس  ِمَن  ُبُه  ُأَقرِّ ُثمَّ 
َسَيْحُدُث لِْلِمْغناطيِس اْلَمْوجوِد َفْوَق اأْلَْقالِم؟ َأَيْقَتِرُب 

ُر ذلَِك. َأْم َيْبَتِعُد؟ ُأَفسِّ

ِة النّاتَِجِة َبْيَن َأْقطاِب اْلِمْغناطيِس في اْلحاَلَتْيِن. َأْسَتنْتُِج َنْوَع اْلُقوَّ  4

َأْلَعُب َمَع ُقْطَبِي اْلِمْغناطيِسَنشاٌط
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ُة الّتناُفِر Repulsion اأْلَْقطاُب اْلُمَتشابَِهُة َتْدَفُع َبْعَضها ُمْبَتِعَدًة. ُقوَّ

ُة التَّجاُذِب Attraction اأْلَْقطاُب اْلُمْخَتِلَفُة َتْسَحُب َبْعَضها َنْحَو َبْعٍض ُمْقَتِرَبًة. ُقوَّ

َتناُفٌر

َتجاُذٌب

َة  ُهما ُيَمثُِّل ُقوَّ َة َتجاُذِب َأْقطاِب اْلِمْغناطيِس؟ َوَأيُّ ْكَلْيِن )أ( أم )ب( ُيَمثُِّل ُقوَّ َأيُّ الشَّ
َتناُفِر َأْقطاِب اْلِمْغناطيِس؟

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

) ب () ب () أ () أ (
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ُك اأْلَْشياَء الّساِكنََة؟   ئيَسُة: َكْيَف ُنَحرِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي ُتناِسُبُه في ما َيْأتي: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ َمْفهوٍم بِالّصوَرِة الَّ  2

3  ُأَصنُِّف اْلُقوى في ُكلٍّ ِمَن اأْلَْشكاِل اآْلتَِيِة إِلى ُقوى َسْحٍب َأْو ُقوى َدْفٍع:

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُة َسْحٍب ُقوَّ
Pull force

ُة َدْفٍع ُقوَّ
Push force

ِم َأْرُسُم َأْشكااًل ُمْخَتِلَفًة ِمْثَل َسَمَكٍة َأْو َوْرَدٍة َأْو  بُِمساَعَدِة َأَحِد اْلوالَِدْيِن َأِو اْلُمَعلِّ
َعلى  ُأَثبُِّت  ُثمَّ  ْكِل  الشَّ َعلى  اْسمي  َوَأْكُتُب  ها  َأُقصُّ ُثمَّ  اْلفوِم،  َوَرِق  َعلى  َغْيِرِهما 
ٍة  َحديِديَّ ِقْطَعٍة  ِة  َأيَّ َعلى  النِّهاِئيَّ  ْكَل  الشَّ َوَأَضُع  َصغيًرا،  ِمْغناطيًسا  اْلَخْلِفيَِّة  ِجَهتِِه 

. فِّ َعلى ُدْرجي في الصَّ

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم

N S

N S
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َمدينَُة اأْلَْلعاِب

بِاأْلَْلعاِب  َوَأْلَعُب  التَّْرفيِهيَّـِة؛  اأْلَْلعاِب  َمدينَـِة  إِلى  ُأْسَرتي  َمَع  َأْحيـاًنا  َأْذَهُب 
اْلُمْخَتِلَفِة فيها.

َتْخَتِلُف هِذِه اأْلَْلعاُب في َأْشكاِل اْلَحَرَكِة.

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ْكِل: ْحدى اأْلَْلعاِب اْلَمْحبوَبِة َلَدْينا َكما في الشَّ ًرا إِلِ َأْعَمُل َنموَذًجا ُمَصغَّ

عيداِن  ِمْن  َمْجموَعٍة  إِلى  َنْحتاُج 
ٍة،  َبّطاِريَّ َصغيٍر،  ٍك  ُمَحرِّ اْلُمَثلَّجاِت، 
َعٍة.  ِسْلٍك َقصيٍر، َأْلعاٍب َصغيَرٍة ُمَتنَوِّ

َأْقَتِرُح َأْفكاًرا َوَطراِئَق ُأْخرى لَِتْحريِك 
ْعَبِة. اللُّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َوِر الَّتي ُتناِسُبها: َأِصُل بَِخطٍّ اْلَمفاهيَم اْلتَِيَة  بِالصُّ  1

ُة التَّناُفِر ُقوَّ
 Repulsion

ُة التَّجاُذِب ُقوَّ
 Attraction

  ُسكوٌن
Static

َحَرَكٌة
Motion

ُة َسْحٍب  ُقوَّ
Pull force

ُة َدْفٍع ُقوَّ
Push force
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

َفِت النَّْحَلُة َعِن الطََّيراِن؟  ُع: ماذا َسَيْحُدث َلْو َتَوقَّ َأَتَوقَّ  2
ُن ِسْلِسَلًة ُمَتجاِذَبًة؟ ْكَلْيِن )1( َأْم )2( ُيَكوِّ 3 ُأقاِرُن: َأيُّ الشَّ

ُب اْلَعَرَبتاِن  ْسُم اآْلتي إِلى َعَرَبَتْي َنْقٍل َتْحِمُل ُكلٌّ ِمنُْهما ِمْغناطيًسا. ُتَقرَّ ُيشيُر الرَّ  4 *
ُر ماذا َسَيْحُصُل لِْلَعَرَبَتْيِن؟ إِلى َبْعِضِهما ُثمَّ ُتْتَركاِن. ُأَفكِّ

) ) 11 ( (

) ) 22 ( (

َمَكِة  بِااْلْعتِماِد َعلى اأْلَْسُهِم في اأْلَْعلى، ُأَرتُِّب َمواِقَع اأْلَْسماِك بَِوْضِع َرْقِم السَّ  5

ِع اْلفاِرِغ. اْلُمناِسَبِة في اْلُمَربَّ
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حيَحِة في ما َيْأتي: جاَبِة الصَّ َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِ  6

ْكالِن اللَّذاِن ُيَمثِّالِن حاَلَة التَّناُفِر َبْيَن ِمْغناطيَسْيِن  ْكِل اْلُمجاِوِر، الشَّ في الشَّ  )1( *
ُهما:

ْكالِن )1( و)3(. الشَّ أ   . 

ْكالِن )2( و)3(. الشَّ ب. 

ْكالِن )1( و)4(. الشَّ جـ. 

ِة:    نْدوُق بِِفْعِل ُقوَّ ُك الصُّ ْكِل اْلُمجاِوِر َيَتَحرَّ في الشَّ  )2(
ْحِب. السَّ أ   . 

ْفِع. الدَّ ب. 
ْفِع َمًعا.  ْحِب َوالدَّ السَّ جـ. 

تي ُيْمِكُن لِْلُكَرِة  ُد اْلَمناطَِق الَّ ْكَل ُثمَّ ُأَحدِّ ُل الشَّ َأَتَأمَّ  7

. ٍج، َأْو داِئِريٍّ َك فيها بَِخطٍّ ُمْستقيٍم، َأْو ُمَتَعرِّ َأْن َتَتَحرَّ

ْكِل اآْلتي: ْحِب في الشَّ ْفِع َوُقوى السَّ ُأَميُِّز َبْيَن ُقوى الدَّ  8
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)1(

)2(

)3(

)4(

ِم َأْذُكُر  ِة في اْلُقْرآِن اْلَكريِم في َأْكَثَر ِمْن َمْوِضٍع، بُِمساَعَدِة اأْلَْهِل َأِو اْلُمَعلِّ َوَرَد ِذْكُر اْلُقوَّ  9

ٌة ِمنْها. ٍة( َأْو َكِلماٌت  ُمْشَتقَّ ِة( َأْو َكِلَمُة )ُقوَّ آَيًة ُقْرآنِيًَّة َكريَمًة َوَرَدْت فيها َكِلَمُة )اْلُقوَّ

ُق َتْربُِط ِرباَط اْلحذاِءَتَتَسلَّ َتُجرُّ اْلَعَرَبَة ُك َصديَقَتها َتْفَتُح اْلباَبُتَحرِّ
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َعَمُل نَموَذٍج لِنَْملٍَة

بُِمساِعَدِة ُمَعلِّمي َأْو َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي َأْعَمُل َنموَذًجا لِنَْمَلٍة.
، الِصٌق ساِئٌل. ٌن، ِمقصٌّ ى ُمَلوَّ اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: َوَرٌق ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ْكِل ِمَن اْلَوَرِق بِِقياساٍت ُمْخَتِلَفٍة. 1 َأُقصُّ َثالَث ِقَطٍع ُمْسَتطيَلِة الشَّ

َل ِجْسَم  2 َأُلفُّ ُكلَّ ِقْطَعٍة بَِشْكٍل ُأْسُطوانِيٍّ َوُأْلِصُقها ُثمَّ ُأَثبُِّتها َمَع َبْعِضها؛ لُِتَشكِّ

النَّْمَلِة. 
3 َأُقصُّ ِمَن اْلَوَرِق َشراِئَط  َوَأْثني َأْطراَفها لُِتَمثَِّل َأْرُجَل النَّْمَلِة َوُقروَنها، َوُأْلِصُقها.

4 َأْرُسُم اْلَعْينَْيِن َواْلَفَم لِلنَّْمَلِة.

5 َأْلَعُب َمَع ُزَمالئي بَِدْفِع النَّْمِل َوَسْحبِِه.

تَْقويُم اْلَداِء
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ُعلوُم اْلَْرِض َواْلفَضاِءُعلوُم اْلَْرِض َواْلفَضاِء

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َواْلِمياَه  خوَر  الصُّ َوَأْوَجَد  اأْلَْرَض  َتعالى  الّلُه  َخَلَق 
َن ِمَن اْلَعْيِش َعَلْيها. ْمَس َواْلَقَمَر؛ لِنََتَمكَّ َوالشَّ

5اْلَوْحَدُة
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ماُء. اأْلَْرُض َوالسَّ الدَّْرُس )1(: 

اْلُفصوُل اأْلَْرَبَعُة.  الدَّْرُس )2(: 

خوُر في َحياتِنا. الصُّ الدَّْرُس )3(: 

اْلُمحاَفَظُة َعلى اْلِمياِه.  الدَّْرُس )4(: 

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

لِماذا تَُعدُّ اْلَْرُض َكْوَكبًا ُمناِسبًا لِْلَحياِة؟لِماذا تَُعدُّ اْلَْرُض َكْوَكبًا ُمناِسبًا لِْلَحياِة؟
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
َأْغِسُل َيديَّ َجيًِّدا بِاْلماِء َوالّصابوِن َبْعَد النَّشاِط.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
لُِيَمثَِّل اأْلَْرَض،  ُمناِسًبا  َلْوَن َمْعجوٍن  َأْختاُر    1

ْمِس. َوآَخَر لِلشَّ

2  َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْصنَُع ُكَرًة َكبيَرًة بِاْلَمْعجوِن 

ْمَس. الَّذي اْخَتْرُتُه لُِتَمثَِّل الشَّ

3  َأْعَمـُل َنموَذًجـا: َأْصنَـُع ُكـَرًة َأْصَغـَر ِمـَن 

اأْلولـى بِاْلَمْعجـوِن الَّـذي اْخَتْرُتـُه لُِتَمثِّـَل 
اأْلَْرَض.       

ـْمِس  ُد َأْوُجَه التَّشـاُبِه َبْيَن الشَّ 4  ُأقـاِرُن: ُأَحـدِّ

ااْلْختاِلِف. َوَأْوُجـَه  َواأْلَْرِض، 

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

َتْفسيُر اْلَبياناِت: َكِلَمُة )َتْفسيٍر( َتْعني: َتْوضيَح َمْعنى َشْيٍء ما. ِعنَْد َتْحليِل َبياناٍت، 
ُأحاِوُل َأْن َأِجَد َتْفسيَر ما ُتْظِهُرُه اْلَبياناُت.

اْلَْرُض َوالشَّْمُس

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

َمْعجوٌن بَِلْوٍن َأْزَرَق

َمْعجوٌن بَِلْوٍن َأْصَفَر
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ما اأْلَْرُض؟

. اأْلَْرُض Earth ُهَو اْلَكْوَكُب الَّذي َنعيُش َعَلْيِه، َشْكُلُه ُكَرِويٌّ

11 ْرُس ْرُسالدَّ ماُءالدَّ ماُءاأَْلْرُض َوالسَّ اأَْلْرُض َوالسَّ

يوَجُد اْلماُء َواْلَهواُء َعلى اأْلَْرِض؛ لِذلَِك ُيَسّمى َكْوَكَب اْلَحياِة. 

ُق: ما َشْكُل اأْلَْرِض؟  َأَتَحقَّ
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ماِء؟ ماذا يوَجُد في السَّ

ْمَس Sun، َوُنجوًما ُأْخرى. نا َنرى الشَّ ماِء َفإِنَّ ِعنَْدما َننُْظُر إِلى السَّ
ْوَء . ْكِل َوُتْصِدُر الضَّ ُة الشَّ ْمُس َكَغْيِرها ِمَن النُُّجوِم ُكَرِويَّ الشَّ

ْوِء َواْلَحراَرِة الاّلِزَمْيِن لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.  ْمُس اأْلَْرَض بِالضَّ َتُمدُّ الشَّ

ْمِس؟ ُق: ماذا َنْسَتفيُد ِمَن الشَّ  َأَتَحقَّ
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َأْصَغُر ِمَن اأْلَْرِض،  اْلَقَمُر  ْكِل.  اْلَقَمُر ُكَرِويُّ الشَّ  ،Moon اْلَقَمَر  ماِء  َوَنرى في السَّ
َوَيدوُر َحْوَلها.

ْمِس َواْلَقَمِر؟ ُق: ما َشْكُل ُكلٍّ ِمَن الشَّ  َأَتَحقَّ

ْيِل.   اْلَقَمُر غالًِبا ما َيْظَهُر في اللَّ
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ْمِس َواأْلَْرِض َواْلَقَمِر؟   ئيَسُة: ما َشْكُل الشَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

تي ُتناِسُبُه: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَمْفهوِم َوالّصوَرِة الَّ  2

ْمِس َواأْلَْرِض َواْلَقَمِر؟ َوَوْجُه ااِلْختاِلِف َبْينَها؟ َبِه َبْيَن الشَّ 3  َأْسَتنْتُِج: ما َوْجُه الشَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Sun ْمُس الشَّ

 Earth اأْلَْرُض

 Moon اْلَقَمُر

ُنها. ْمَس َواأْلَْرَض َواْلَقَمَر َوُأَلوِّ َأْعَمُل َلْوَحًة َأْرُسُم فيها الشَّ

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ما اْلُفصوُل اأْلَْرَبَعُة؟

ْيُف، َواْلَخريُف،  بيُع، َوالصَّ تاُء، َوالرَّ نَُة ِمْن َأْرَبَعِة ُفصوٍل Seasons ِهَي: الشِّ ُن السَّ َتَتَكوَّ
َوُكلُّ َفْصٍل َيْخَتِلُف في َأْجواِئِه َعِن اْلَفْصِل الَّذي َيليِه.

22 ْرُس ْرُسالدَّ اْلُفصوُل ااْلُفصوُل اأَْْلْرَبَعُةأَلْرَبَعُةالدَّ

نَِة اأَلَْرَبَعَة. ُق: َأْذُكُر ُفصوَل السَّ  َأَتَحقَّ
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تاِء  َفْصُل الشِّ

َأْحياًنا،  الثُّلوُج  فيِه  َوَتَتساَقُط   Winter تاِء  الشِّ َفْصِل  في  ماطًِرا  باِرًدا  اْلَجوُّ  َيكوُن 
ْمُس لِساعاٍت َقليَلٍة. َوَتْظَهُر الشَّ

َتْحمي اْلَحَيواناُت َنْفَسها إِّما بِااِلْختِباِء في 
َمساِكنِها َأِو النَّْوِم طيَلَة اْلَفْصِل.

ُمْعَظُم النَّباتاِت َتكوُن باِل َأْوراٍق.
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بيِع  َفْصُل الرَّ

تاَء، َحْيُث َيكوُن اْلَجوُّ َلطيًفا َوُمْعَتِداًل. بيُع Spring َبْعَد الشِّ َيْأتي الرَّ

اْلَحَيواناُت ُتْرِضُع ِصغاَرها.

بيِع. تاِء َوالرَّ ُق: ُأقاِرُن َبْيَن حاَلِة اْلَجوِّ في َفْصَلِي الشِّ  َأَتَحقَّ

بيِع. َتَتَفتَُّح اأْلَْزهاُر في َفْصِل الرَّ
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ْيِف َفْصُل الصَّ

بيِع،  الرَّ َبْعَد   Summer ْيُف  الصَّ َيْأتي 
َتْظَهُر  َحْيُث  َحراَرًة؛  اْلُفصوِل  َأَشدُّ  َوُهَو 

ْمُس لِساعاٍت َطويَلٍة. الشَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َمْجموَعٌة ِمَن اْلَمالبِِس اْلُمْخَتِلَفِة. 

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
تـي  الَّ اْلَمالبِِس  ِمـَن  ِقَطًعا  َأْجَمـُع   1

َأْرَتديها ِخالَل اْلعاِم. 
َة َواْلَمالبَِس   ْتِويَّ ُأَصنُِّف اْلَمالبَِس الشِّ  2

ْيِفيََّة.  الصَّ
ْيِف َوَمالبِِس  ُأقاِرُن َبْيَن َمالبِِس الصَّ  3

تاِء.  الشِّ
ُر: لِماذا َنْرَتدي َمالبَِس ُمْخَتِلَفًة  ُأَفسِّ  4

في ُكلِّ َفْصٍل؟

تاِء.َنشاٌط ْيِف َوالشِّ َمالبُِس الصَّ

  ُتْثِمُر النَّباتاُت، َوَتنْمو ِصغاُر اْلَحَيواناِت.
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تاِء.   َتَتساَقُط َأْوراُق اْلَكثيِر ِمَن النَّباِت، َوَتْجَتِهُد اْلَحَيواناُت في َتْخزيِن ِغذاِئها اْستِْعداًدا لِلشِّ

ْيِف َوَفْصِل اْلَخريِف. ُق: ُأقاِرُن َبْيَن حاَلِة اْلَجوِّ في َفْصِل الصَّ  َأَتَحقَّ

ماذا َتْفَعُل الطُّيوُر في اْلَخريِف؟
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

َفْصُل اْلَخريِف 

ْيِف،  الصَّ َبْعَد   Autumn اْلَخريُف  َيْأتي 
َيكوُن اْلَجوُّ فيِه ُمْعَتِداًل، َوَتِقلُّ ساعاُت النَّهاِر.

36



ُد اْلُفصوَل اأْلَْرَبَعَة.   ئيَسُة: ُأَعدِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

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

بيِع َوَفْصِل اْلَخريِف. 3  ُأقاِرُن َبْيَن َأْلواِن َأْوراِق اأْلَْشجاِر في َفْصِل الرَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Autumn اْلَخريُف

Spring بيُع الرَّ

  Summer ْيُف الصَّ

Winter تاُء الشِّ

بيِع َوَأْلواَنها، َوَأَتباَدُل اللَّْوحاِت َمَع ُزَمالئي. َأْعَمُل َلْوَحًة َأْرُسُم فيها َمظاِهَر الرَّ

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم
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خوُر؟ ما الصُّ

تي َنِقُف َعَلْيها، َنراها ِجبااًل َأْو  ُن ُمْعَظَم اأْلَْرِض الَّ خوُر Rocks َموادُّ ُصْلَبٌة ُتَكوِّ الصُّ
خوِر. ا ِمَن الصُّ ْمُل ِقَطٌع َصغيَرٌة ِجدًّ ْحراِء، الرَّ واطِئِ َوفي الصَّ ِرمااًل َعلى الشَّ

33 ْرُس ْرُسالدَّ خوُر في َحياِتناالدَّ خوُر في َحياِتناالصُّ الصُّ

ا. ماُل: ُصخوٌر ُمَفتََّتٌة َصغيَرٌة ِجدًّ الرِّ

خوُر: ِقَطٌع ُمَتماِسَكٌة ِمْثُل اْلِجباِل. الصُّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َصغيٌر،    َحَجٌر  َرْمٌل،   ، باِلْستيِكيٌّ ِوعاٌء 

ٌة.  ماصَّ
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

َأَضُع في ِوعاٍء باِلْستيِكيٍّ َرْماًل َحّتى   1

ُمنَْتَصِفِه.
َمِة اْلِوعاِء  َأَضُع َحَجًرا َصغيًرا في ُمَقدِّ  2

ْمِل. َفْوَق الرَّ
ِة  بِالماصَّ بُِبْطٍء  ْمِل  الرَّ َعلى  َأْنُفُخ   3

بِاتِّجاِه اْلَحَجِر.
ْمِل. ُأالِحُظ ماذا َيْحُدُث لُِحَبْيباِت الرَّ  4

ْمِليَِّة. ِن اْلُكْثباِن الرَّ َأْسَتنْتُِج َسَبَب َتَكوُّ  5

َأْعَمُل ُكْثباًنا َرْملِيًَّة.َنشاٌط
ْملِيَُّة اْلُكْثباُن الرَّ

ماَل َتَتطاَيُر  ياُح َفإِنَّ الرِّ ِعنَْدما َتُهبُّ الرِّ
ُتَسّمى  َصغيَرًة  تاِلاًل  َنًة  ُمَكوِّ َوَتَتراَكُم 

.Sand dunes ْملِيََّة اْلُكْثباَن الرَّ

َنِت اْلُكْثباُن  ُق: َأِصُف َكْيَف َتَكوَّ  َأَتَحقَّ
ْمِليَُّة. الرَّ

. ْمِليََّة في َصْحراِء وادي َرمٍّ ُنشاِهُد اْلُكْثباَن الرَّ
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ماَل؟  خوَر َوالرِّ فيَم َنْسَتْخِدُم الصُّ

ْمَل في ِصناعاٍت ُمْخَتِلَفٍة،  خوَر في بِناِء ُبيوتِنا َوَشواِرِعنا، َوَنْسَتْخِدُم الرَّ َنْسَتْخِدُم الصُّ
جاِج واْلَخَزِف. ِمْثِل: ِصناَعِة الزُّ

َكْيَف   . اأْلُْرُدنِّ َجنوَب  ٌة  َأَثِريَّ َمدينٌَة  اْلَبْترا 
خوُر في هِذِه اْلَمدينَِة؟ اْسُتْخِدَمِت الصُّ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

خوِر في َحياتِنا؟ ُق: ما فاِئَدُة الصُّ َأَتَحقَّ  

جاِج. ْمَل في ِصناَعِة الزُّ َنْسَتْخِدُم الرَّ

خوَر في بِناِء اْلُبيوِت. َنْسَتْخِدُم الصُّ
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خوِر.   ُد َأْشياَء َحْولي َمْصنوَعًة ِمَن الصُّ ئيَسُة: ُأَعدِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

َوِر: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن ُكلِّ َمْفهوٍم َوما ُيناِسُبُه ِمَن الصُّ  2

ْمِليَِّة: ِن اْلُكْثباِن الرَّ َح َمراِحَل َتَكوُّ ُأَرتُِّب اْلُجَمَل اآْلتَِيَة أِلَُوضِّ  3

ماُل. َتَتراَكُم الرِّ  
ْمِليَُّة.  ُن اْلُكْثباُن الرَّ َتَتَكوَّ  

ماُل.  َتَتطاَيُر الرِّ  
ياُح. َتُهبُّ الرِّ  

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

خوُر الصُّ
Rocks

ْملِيَُّة  اْلُكْثباُن الرَّ
Sand dune

فِّ َعْن َطريَقِة  ُث لُِزَمالئي في الصَّ َأْبَحُث َعْن ُصَوٍر آِلثاِر َجَرَش َواْلَبْترا، َوَأَتَحدَّ
خوِر، َوُأِعدُّ ُأْلبوَم ُصَوٍر َلُهما. اْستِْخداِم اْلُقَدماِء لِلصُّ

َمَعَمَع التّاريِخ التّاريِخ اْلُعلوُماْلُعلوُم
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ماذا َيْعني ُشحُّ اْلِمياِه؟

ُيعاني َوَطني اْلَحبيُب اأْلُْرُدنُّ ِمْن ُشحِّ اْلِمياِه Water shortage. َوهذا َيْعني َعَدَم 
ُوجوِد ِمياٍه كافَِيٍة لَِتْلبَِيِة اْحتِياجاِت اْلُمواطِنيَن.

44 ْرُس ْرُسالدَّ اْلُمحاَفَظُة َعلى اْلِمياِه.اْلُمحاَفَظُة َعلى اْلِمياِه.الدَّ

ُق: ماذا َيْعني ُشحُّ اْلِمياِه؟  َأَتَحقَّ

ًة بَِسَبِب َنْقِص اْلِمياِه. ُتْصبُِح اأْلَْرُض جافَّ
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َكْيَف ُنحافُِظ َعلى اْلِمياِه في اْلَمنِْزِل؟

َأَتعاَوُن َمَع عاِئَلتي َعلى اْستِْخداِم اْلِمياِه بَِطريَقٍة َصحيَحٍة؛ َحّتى ال َنكوَن َسَبًبا في 
ِة َقْطَرِة ماٍء دوَن َأْن َنْسَتفيَد ِمنْها، َوَحّتى ال ُنعانَِي ِمْن ُشحِّ اْلِمياِه.  َضياِع َأيَّ

ْستِْعامِل. َأْفَتُح ُصنْبوَر امْلِياِه ِعنَْد احْلاَجِة، َوُأْغِلُقُه َجيًِّدا َبْعَد ااْلِ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َدّبوُس  باِلْستيِكيٌَّة،  ِقنّينٌَة  ماٍء،  ُخْرطوُم 

َتْثبيٍت، َشريٌط الِصٌق. 
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

َة ُثقوٍب في  َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْعَمُل ِعدَّ  1

ّبوِس.  ِقنّينٍَة باِلْستيِكيٍَّة بِاْستِْخداِم الدَّ
ُأَثبُِّت َأَحَد َطَرَفْي ُخْرطوِم اْلماِء داِخَل   2

َهِة اْلِقنّينَِة بِاْستِخداِم الاّلِصِق.  ُفوَّ
نْبوِر، َوَأْفَتُح  َأِصُل الطََّرَف اآْلَخَر بِالصُّ  3

نْبوَر ِعنَْدما ُأريُد ِسقاَيَة النَّباتاِت. الصُّ

ُق اْلماُء ِمْن ِمَرّشي. ُأالِحُظ َكْيَف َيَتَدفَّ  4

ُل اْستِْخداُم اْلِمَرشِّ  ُر: لِماذا ُيَفضَّ ُأَفسِّ  5

في اْلَحداِئِق؟ 

َأْصنَُع ِمَرّشي بِنَْفسي.َنشاٌط

َأْسَتْخِدُم امْلَِرشَّ لَِريِّ النَّباتاِت.

َأْسَتْخِدُم اْلكوَب لَِتنْظيِف َأْسناين.

ٍة َقصرَيٍة  َأْسَتْخِدُم الّدوَش َولَِفرْتَ
ْستِْحامِم. َبَدَل َحْوِض ااْلِ
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اْلُمحاَفَظُة  َيِجُب  لِماذا  ُق:  َأَتَحقَّ  
َعلى اْلِمياِه في اْلَمنِْزِل؟

ماذا َتْفَعُل عاِئَلتي لِْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء؟
ُل اأَلْشكاَل ُل اأَْلْشكاَلأََتَأمَّ أََتَأمَّ
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ئيَسُة: ُأناِقُش ُزَمالئي في َأْسباِب ُمْشِكَلِة ُشحِّ اْلِمياِه، َوَكْيَف ُنساِعُد  اْلِفْكَرُة الرَّ  1

في َحلِّها؟  

تي ُتناِسُبُه: اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَمْفهوِم َوالّصوَرِة الَّ  2

َأْسَتنْتُِج َطريَقَتْيِن لِْلُمحاَفَظِة َعلى اْلِمياِه في اْلَمنِْزِل.  3

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُشحُّ اْلِمياِه
Water shortage

تي ُيْمِكُن َتْعديُلها لَِتْوفيِر َقْدٍر َأْكَبَر  ُأناِقُش عاِئَلتي في َطراِئِق اْستِْخداِم اْلِمياِه الَّ
ِمَن اْلِمياِه. 

َمَعَمَع اْلُمْجتََمِع اْلُمْجتََمِع اْلُعلوُماْلُعلوُم
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اْلَقَمُر

ُن َسْطُح اْلَقَمِر ِمْن َمناطَِق ُمْرَتِفَعٍة  ماِء َلْياًل َوَأْحياًنا َنهاًرا، َيَتَكوَّ َنرى اْلَقَمَر في السَّ
َوإِنَّما   َأْو َهواٍء،  لَِعَدِم ُوجوِد ماٍء  اْلَقَمِر؛  َكبيَرٍة، ال توَجُد َحياٌة َعلى َسْطِح  َوُحَفٍر 
ُل راِئِد َفضاٍء َهَبَط َعلى َسْطِحِه َوَمشى َعَلْيِه، َوُهَو نيل  توَجُد ُصخوٌر، اْكَتَشَفها َأوَّ

آْرِمْسترونج بِواِسَطِة اْلَمْرَكَبِة اْلَفضاِئيَِّة َأبولو 11.

ُث َإلى ُزَمالئي: ماذا َسَيْحُدُث إِذا ُوِجَد اْلماُء َواْلَهواُء َعلى َسْطِح اْلَقَمِر؟ َأَتَحدَّ

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

اْلُحَفُر َعىل َسْطِح اْلَقَمِر.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َوِر الَّتي ُتناِسُبها: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَمفاهيِم اْلتَِيِة َوالصُّ  1

ْملِيَُّة اْلُكْثباُن الرَّ
Sand dunes

ْمُس الشَّ
Sun

ُشحُّ اْلِمياِه
Water shortage

خوُر الصُّ
Rocks

اأْلَْرُض
Earth

ْمُل الرَّ
Sand

اْلَقَمُر
Moon

بيِع َفْصُل الرَّ
Spring

48



اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

تاِء. ْيِف َوالشِّ ُأقاِرُن َبْيَن َفْصَلِي الصَّ  2
َأْطَرُح ُسؤااًل َيكوُن َجواُبُه اْلُمحاَفَظَة َعلى اْلِمياِه في اْلَمنِْزِل.  3

ْكِل اْستِْخداَمْيِن  َأْسَتنْتُِج ِمَن الشَّ  4
خوِر في اْلَمنِْزِل. لِلصُّ

حيَحِة في ما َيْأتي: جاَبِة الصَّ َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِ  5
: َيَتَميَُّز َفْصُل اْلَخريِف بَِجوٍّ  

د. َثْلِجيٍّ جـ. دافِىءٍ  ب. باِردٍ  ُمْعَتِدٍل      أ   . 

َشْكُل اأْلَْرِض:  
د. ُمْسَتطيٌل جـ. ُكَرِويٌّ  ب. ُمَربَّعٌ  دٍ  َغْيُر ُمَحدَّ أ   . 

خوَر في: َنْسَتْخِدُم الصُّ  
ب. ِصناَعِة اْلَخَزِف بِناِء اْلَمناِزِل   أ   . 

جاِج    د . ِصناَعِة اْلِغذاِء جـ. ِصناَعِة الزُّ
ْمَس اْخَتَفْت؟  التَّْفكيُر النّاِقُد: ماذا َيْحُدُث َلْو َأنَّ الشَّ  6

ْمَس َعِن اْلَقَمِر. تي ُتَميُِّز الشَّ ْختاِلفاِت الَّ ُث َعْن َإْحدى ااْلِ َأَتَحدَّ  7 *
ْمِس؟ تي َتَتَلّقاها اأْلَْرُض ِمَن الشَّ ما الّطاَقُة الَّ  8 *
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تَْقويُم اْلَداِء

اْلَحياةُ َعلى اْلَْرِض 

َأْعَمُل َنموَذًجا لِْلَْرِض بِاْستِْخداِم صينِيٍَّة باِلْستيِكيٍَّة: 
َعلـى  اْلمـاَء  لُِيَمثِّـَل  َأْزَرَق؛  َكرتوًنـا  ُأَثبِّـُت    1

اْليابَِسـَة. لُِيَمثِّـَل  ُبنِّيًّـا؛  َوَكْرتوًنـا  اأْلَْرِض 

َعلـى  َوُأْلِصُقهـا  ُمْخَتِلَفـًة  َأْسـماًكا  َأْرُسـُم    2

ْرقـاِء. الزَّ اْلَكْرتوَنـِة 

3  ُأْلِصـُق النَّباتـاِت َواْلَحَيواناِت اْلباِلْسـتيِكيََّة 

 . َعلـى اْلَكرتـوِن اْلُبنِّيِّ

َصْفـراَء،  َكْرتوَنـٍة  َعلـى  َشْمًسـا  َأْرُسـُم    4

َطويـٍل.  ِسـْلٍك  َعلـى  َوُأَعلُِّقهـا 

َأْكُتُب َأَهمَّ َثالَثِة َأْشياَء َعلى اأْلَْرِض.  
يَِّة اأْلَْرِض  ُث إِلـى ُزَمالئي َعـْن َأّهمِّ َأَتَحدَّ  

لِْلكاِئنـاِت اْلَحيَِّة.
َأْرُسُم َمنَْظًرا َطبيِعيًّا لِْلَْرِض.  

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
َحَيواناٌت باِلْستيِكيٌَّة.   

َنباتاٌت باِلْستيِكيٌَّة.         

ٌن.  َكْرتوٌن ُمَلوَّ  

. ِمَقصٌّ  

َقَلٌم.   

َدّبوُس َتْثبيٍت.  

صينِيٌَّة باِلْستيِكيٌَّة.  
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اْلمادَّةُ في عالَِمنااْلمادَّةُ في عالَِمنا

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ُن هِذِه اأْلَْشياُء؟ َعٌة، َفِممَّ َتَتَكوَّ ُتحيُط بِنا َأْشياُء َكثيَرٌة َوُمَتنَوِّ

6اْلَوْحَدُة
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ُ أَتََهيَّأ

اْلَموادُّ ِمْن َحْولِنا َكثيَرةٌ، فَما َخصائُِصها؟اْلَموادُّ ِمْن َحْولِنا َكثيَرةٌ، فَما َخصائُِصها؟

الدَّْرُس )1(: اْلَموادُّ َواْستِْخداماُتها.

. الدَّْرُس )2(: َتْصنيُف اْلَموادِّ

ِة. الدَّْرُس )3(: حاالُت اْلمادَّ

روِس قاِئَمُة الدُّ
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
َأْغِسُل َيَديَّ َبْعَد ااِلْنتِهاء ِمَن النَّشاِط.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َهْل  َواللَّْيموَنَة،  التُّّفاَحَة  ُص  َأَتَفحَّ ُأالِحُظ:    1

َلُهما الطَّْعُم َنْفُسُه َوالّراِئَحُة َنْفُسها؟  

َوُكَرَة  اْلَخَشبِيَّ  َب  اْلُمَكعَّ ُص  َأَتَفحَّ ُأالِحُظ:    2

اْلَقَدِم ُثمَّ َأِصُف َشْكَل ُكلٍّ ِمنُْهما. 

َواْلِمْرآَة،  ْسَفنِْج  اإْلِ ِقْطَعَة  ُص  َأَتَفحَّ ُأقاِرُن:    3

َهْل َلُهما اْلَمْلَمُس َنْفُسُه؟ َأِصُف َمْلَمَس ُكلٍّ 
ِمنُْهما.

4  ُأقاِرُن: فيَم َيَتشاَبُه ُكلٌّ ِمَن اْلَجَرِس اْلَيَدِويِّ 

َوالّصافَِرِة؟ َوفيَم َيْخَتِلفاِن؟ 

تي ُتَميُِّز اأْلَْشياَء. ُث إِلى ُزَمالئي َعِن اْلَخصاِئِص الَّ 5  َأْسَتنْتُِج: َأَتَحدَّ

َمهاَرةُ اْلِعْلِم  

َنتاِئِج  َمْعِرَفَة  َأْو  ُمْسَتْقَباًل،  َيَحُدُث  َقْد  ما  َمْعِرَفَة  ُأحاِوُل  َفَأنا  ُع  َأَتَوقَّ ِعنَْدما  ُع:  التََّوقُّ
َتْجِرَبٍة ما َقْبَل َتنْفيِذها.

ُف اْلَْشياَء؟ َكْيَف أَتََعرَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

صافَِرٌة باِلْستيِكيٌَّة.

ِمْرآٌة.

ُكَرُة َقَدٍم.

ْسَفنِْج. ِقْطَعُة اإْلِ

. ٌب َخَشبِيٌّ ُمَكعَّ

. ُتّفاَحٌة.َجَرٌس َيَدِويٌّ

َلْيموَنٌة.
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َكْيَف َأِصُف اْلَموادَّ؟

بَِخصاِئَص  اأْلَْشياُء  َتَتَميَُّز   .Materials اْلَموادِّ   ِمَن  بِنا  ُتحيُط  تي  الَّ اأْلَْشياُء  ُن  َتَتَكوَّ
ُفها بِاْستِْخداِم  ْوِت، َأَتَعرَّ ْكِل، َواْلَمْلَمِس، َوالطَّْعِم، َوالّراِئَحِة، َوالصَّ ُمْخَتِلَفٍة، ِمْثِل: الشَّ

َحواّسي اْلَخْمِس.

11 ْرُس ْرُسالدَّ اْلَموادُّ َواْسِتْخداماُتهااْلَموادُّ َواْسِتْخداماُتهاالدَّ

ِف اأْلَْشياِء ِمْن َحْولي؟ ُق: َكْيَف ُتساِعُدني َحواّسي َعلى َتَعرُّ  َأَتَحقَّ

ناِعٌم

ُحْلٌو

حاِمٌض

َخِشٌن
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ُق: َأْذُكُر َموادَّ توَجُد في َحقيَبتي اْلَمْدَرِسيَِّة.  َأَتَحقَّ

ٌة ُزجاِجيٌَّة ِوعاٌء باِلْستيِكيٌَّمْزَهِريَّ

ُن ِمْن َحديٍد، َأْو باِلْستيٍك، َأْو َخَشٍب،  َأْبَحُث في الّصوَرِة َعْن َأْشياَء َتَتَكوَّ
َأْو ُقماٍش، َأْو ُزجاٍج.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ُكْريِسٌّ َخَشبِيٌّ

 َأْيَن توَجُد اْلَموادُّ؟

 ،Glass جاُج   َوالزُّ اْلَخَشُب،  ِمنْها:  َحْولِنا،  ِمْن  اْلبيَئِة  في  اْلَموادِّ  ِمَن  َكثيٌر  توَجُد 
َواْلَوَرُق، َواْلُقماُش، َواْلَحديُد، َواْلباِلْستيُك.
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َخصائُِص اْلَموادِّ ُمْخَتلَِفٌة

َينَْجِذُب  َوال  لِْلَكْسِر(  )قابٌِل  َهشٌّ  جاُج  الزُّ
َوَقِويٌّ  ُصْلٌب  اْلَحديَد  لِكنَّ  اْلِمْغناطيِس،  إِلى 

َوَينَْجِذُب إِلى اْلِمْغناطيِس.

ُة إىِل  بابيُس َواْلرَباغي احْلَديِديَّ  َتنَْجِذُب الدَّ
اْلِمْغناطيِس.

ُيَسّمى  لِذلَِك  بُِسهوَلٍة؛  اْلماَء  َيْمَتصُّ  ْسَفنُْج  اإْلِ
َأّما   ،Water absorbent لِْلماِء  ًة  ماصَّ ًة  مادَّ
بِاْلُمروِر ِخالَلُه،  لِْلماِء  َيْسَمُح  اْلباِلْستيُك َفال 

 .Waterproof ًة ُمقاِوَمًة لِْلماِء َوُيَسّمى مادَّ
تاِن  تاِن ماصَّ ْسَفنُْج َوَوَرُق التَّنْشيِف مادَّ اإْلِ

لِْلماِء.

ُة ِمَن اْلَموادِّ اْلُمقاِوَمِة لِْلماِء. اْلِمْعَطُف اْلَمَطِريُّ َواْلِمَظلَّ

ُق: إِذا اْنَسَكَب اْلَعصيُر   َأَتَحقَّ
َفماذا  اْلُغْرَفِة،  َأْرِضيَِّة  َعلى 

َنْسَتْخِدُم لَِتْجفيِفِه؟
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اْستِْخداماُت اْلَموادِّ  

ّياراُت  ٍة َخصاِئُص َتْجَعُلها ُمناِسَبًة لِِصناَعِة َبْعِض اأْلَْشياِء. َفَمَثاًل ُتْصنَُع السَّ لُِكلِّ مادَّ
ٌة َوُصْلَبٌة.  ٌة َقِويَّ ُه مادَّ ّراجاُت ِمَن اْلَحديِد؛ أِلَنَّ َأِو الدَّ

ُق  َتَتَمزَّ ال  َوَخفيَفٌة  َليِّنٌَة  ٌة  مادَّ اْلُقْطُن 

اْلَخَشُب َقِويٌّ ال َينَْكرِسُ بُِسهوَلٍة، َوَيْصُلُح لِِصناَعِة اأْلَثاِث.بُِسهوَلٍة، َوَتْصُلُح لِِصناَعِة اْلَمالبِِس.

ُق: ِممَّ ُتْصنَُع اأْلَْشياُء؟  َأَتَحقَّ

لِماذا ُتْسَتْخَدُم اأْلَواني اْلباِلْستيِكيَُّة لِِحْفِظ الطَّعاِم َوال ُتْسَتْخَدُم لَِطْهِيِه؟
ُل الّصوَرَة  ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ أََتَأمَّ
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْدناُه َمْصنوَعٌة ِمْن َموادَّ ُمْخَتِلَفٍة. َأْختاُر َسَبًبا واِحًدا لِما  3 اأْلَْشياُء اْلُمشاُر إَِلْيها 

ُيناِسُب ُكالًّ ِمنْها: 

ِة ِجْسمي.   تي َأْسَتْخِدُمها لِْلِعناَيِة بِِصحَّ ُث إِلى ُزَمالئي َعْن َأَهمِّ اْلَموادِّ الَّ َأَتَحدَّ

جاُج الزُّ
Glass

ُمقاِوٌم لِْلماِء
Waterproof

اْلَموادُّ
Materials

ماصٌّ لِْلماِء
Water absorbent

جاُج ُيْمِكُن ُرْؤَيُة اأْلَْشياِء ِمْن ِخاللِِه. )........( الزُّ  
)........( اْلَخَشُب ُصْلٌب َوَقِويٌّ َينَْكِسُر بُِصعوَبٍة.   

ْستِْخداِم. )........( اْلباِلْستيُك َخفيُف اْلَوْزِن َوَسْهُل ااْلِ  
ا. )........( اْلَحديُد َقِويٌّ ِجدًّ  

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ

12

34

ئيَسُة: لِماذا ُتْصنَُع اْلَمالبُِس ِمَن الّصوِف؟ 1 اْلِفْكَرُة الرَّ

َوِر في  2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ َمْفهوٍم بِما ُيناِسُبـُه ِمَن الصُّ

ما َيْأتي:
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22 ْرُس ْرُسالدَّ َتْصـنيـُف اْلَمـوادِّ     َتْصـنيـُف اْلَمـوادِّ     الدَّ

ُة الطَّبيِعيَُّة؟ ما اْلمادَّ

ٌة َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن النَّباتاِت، َواْلَحَيواناِت،  ُة الطَّبيِعيَُّة Natural material: مادَّ اْلمادَّ
خوِر َوالتُّْرَبِة َكما َخَلَقها الّلُه َتعالى في الطَّبيَعِة. َوالصُّ

. فِّ تي توَجُد في ُغْرَفِة الصَّ ُق: َأْذُكُر اْلَموادَّ الطَّبيِعيََّة الَّ  َأَتَحقَّ

َوِر؟ َوِمْن َأْيَن َنْحُصُل َعَلْيها؟ تي َتْظَهُر في الصُّ ما اْلَموادُّ الطَّبيِعيَُّة الَّ
َوَر ُل الصُّ َوَرأََتَأمَّ ُل الصُّ أََتَأمَّ
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ناِعيَُّة؟   ُة الصِّ ما اْلمادَّ

ْنساُن ِمْن َموادَّ َطبيِعيٍَّة. ٌة َيْصنَُعها اإْلِ ناِعيَُّة  Synthetic material مادَّ ُة الصِّ اْلمادَّ

ناِعيَِّة. ِة الصِّ ِة الطَّبيِعيَِّة َواْلمادَّ ُق: ُأقاِرُن َبْيَن اْلمادَّ  َأَتَحقَّ

اْلَوَرُق ُيْصنَُع ِمَن النَّباتاِت.

ْمِل. جاُج  ُيْصنَُع ِمَن الرَّ الزُّ
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ئيَسُة: ُأَصنُِّف اْلَموادَّ اآلتَِيَة إِلى: َطبيِعيٍَّة َأْو ِصناِعيٍَّة.  اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ َمْفهوٍم بِما ُيناِسُبُه ِمَن الّصوَرِة في ما   2

َيْأتي:

تي ُتْصنَُع ِمنْها اْلَوساِئُد؟  ُة الطَّبيِعيَُّة الَّ ما اْلمادَّ  3

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُة الطَّبيِعيَُّة  اْلمادَّ
Natural material

ناِعيَُّة  ُة الصِّ  اْلمادَّ
Synthetic material

َأْعَمُل ُمْلَصًقا ُأْلِصُق فيِه ُصوَر َأْشياَء َمْصنوَعٍة ِمْن َموادَّ َطبيِعيٍَّة َوُأْخرى ِصناِعيٍَّة. 

َمَعَمَع اْلفَنِّ اْلفَنِّ اْلُعلوُماْلُعلوُم
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ِة؟ ما حاالُت اْلمادَّ

َلها   Solid ْلَبُة  الصُّ ُة  َفاْلمادَّ ًة.  غاِزيَّ َأْو  ساِئَلًة  َأْو  ُصْلَبًة  َتكوُن  َقْد  َحْولِنا  ِمْن  اْلَموادُّ   
َلها  َفَلْيَس     Liquid الّسائَِلُة  ُة  اْلمادَّ َأّما  ِكها.  َتَحرُّ ِعنَْد  َشْكُلها  َيَتَغيَُّر  َوال  ثابٌِت  َشْكٌل 

َشْكٌل ثابٌِت، َوَتْأُخُذ َشْكَل اْلِوعاِء الَّذي توَضُع فيِه.        

33 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ ِةحاالُت اْلمادَّ حاالُت اْلمادَّ

ِة. َيْأُخُذ اْلَعصرُي َشْكَل اْلماصَّ

تي بِداِخِلِه َموادُّ ُصْلَبٌة. نْدوُق َواأْلَْلعاُب الَّ الصُّ
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َشْكُلها   َفَيَتَغيَُّر   Gases اْلغازاُت  َأّما 
فيِه.  توَجُد  الَّذي  اْلِوعاِء  َشْكَل  َوَتْأُخُذ 
َولِكْن  ُرْؤَيُتُه،  ُيْمِكننا  ال  غاٌز  اْلَهواُء 

َنْشُعر بُِوجوِدِه.  

ٌغ  اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: بالوٌن ُمَفرَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
ُأالِحـُظ َشـْكَل اْلبالـوِن َقْبـَل َنْفِخـِه   1

َشـْكَلُه. َوَأْرُسـُم 
ُب: َأْنُفُخ اْلبالوَن، َوُأالِحُظ التََّغيَُّر  ُأَجرِّ  2

َشْكَلُه  َوَأْرُسُم  لَِشْكِلِه،  َحَصَل  الَّذي 
َبْعَد النَّْفِخ.

لِماذا  ُزَمالئي  إِلى  ُث  َأَتَحدَّ َأْسَتنْتُِج:   3

َتَغيََّر َشْكُل اْلبالوِن َبْعَد َنْفِخِه. 
َأَتواَصُل: َأْعِرُض َنتاِئجي َعلى ُزَمالئي.  4

ِة؟ َنشاٌط َة في اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُف اْلمادَّ َكْيَف َأَتَعرَّ

يوَجُد اهْلواُء داِخَل اْلُفّقاعاِت.

ِة  َبْيَن اْلمادَّ ُق  ُأَفرِّ ُق: َكْيَف   َأَتَحقَّ
ْلَبِة؟ ِة الصُّ الّساِئَلِة َواْلمادَّ
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ِة؟ ْلَبِة، َوالّساِئَلِة، َواْلغاِزيَّ ئيَسُة: ما اْلَفْرُق َبْيَن ُكلٍّ ِمَن: اْلَموادِّ الصُّ 1 اْلِفْكَرُة الرَّ

َوِر: 2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ اْلَمْفهوَم بِما ُيناِسُبُه ِمَن الصُّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْكِل بِِكتاَبِة َرْقِمها: ِة في الشَّ ُد حاَلَة اْلمادَّ 3 ُأَصنُِّف: ُأَحدِّ

َيْحتاُج  ٍة  غاِزيَّ َوُأْخرى  ساِئَلٍة،  َوَموادَّ  ُصْلَبٍة،  َموادَّ  َعْن  ُزَمالئي  إِلى  ُث  َأَتَحدَّ
ِجْسمي إَِلْيها.

Gases اْلغازاُت   Liquid ُة الّسائَِلُة ْلَبُة Solid اْلمادَّ ُة الصُّ اْلمادَّ

ْلَبُة: )   (   )    (   )     (   )    (. ُة الصُّ اْلمادَّ  
ُة الّساِئَلُة: )  (    )    (   )     (  )   (. اْلمادَّ  

ُة: )   (    )    (   )     (  )    (. ُة اْلغاِزيَّ اْلمادَّ  

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ

 )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(
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َكْيَف ُتْصنَُع اْلَحقائُِب؟

َتَتَغيَُّر اْلَموادُّ الطَّبيِعيَُّة َبْعَد َتْصنيِعها؛ َفاْلَحقيَبُة َقْد َيكوُن َمْصَدُرها ِمَن اْلَحَيواناِت 
ُم اْلَحقيَبُة، ُثمَّ ُيَقصُّ اْلِجْلُد، َوِمْن  ُز اْلُجلوُد ُمْسَبًقا، ُثمَّ ُتَصمَّ ِمْثِل اأْلَْبقاِر. َحْيُث ُتَجهَّ
َثمَّ َيْسَتْخِدُم اْلُعّماُل آَلَة اْلِخياَطِة؛ لِِخياَطِة اْلِجْلِد لُِتْصبَِح َحقيَبًة جاِهَزًة لاِْلِْستِْخداِم.

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ُث َعْن: َمْوضوِع )ِصناَعِة اْلَحقاِئِب( في َثالِث ُجَمٍل َبسيَطٍة َأْو َأْرَبٍع. َأَتَحدَّ

ُث إِلى ُزَمالئي َعنْها. ُر ُصَوًرا أِلَْشياَء َمْصنوَعٍة ِمَن اْلِجْلِد، َوَأَتَحدَّ َأَتواَصُل: ُأَحضِّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َوِر الَّتي ُتناِسُبها: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَمفاهيِم اْلتَِيِة َوالصُّ  1

ُة الطَّبيِعيَُّة اْلمادَّ
 Natural material

ُة الّسائَِلُة اْلمادَّ
     Liquid

جاُج الزُّ
 Glass

اْلغازاُت
Gases

ْلَبُة ُة الصُّ اْلمادَّ
   Solid

ناِعيَُّة ُة الصِّ اْلمادَّ
Synthetic material

ُمقاِوٌم لِْلماِء
Waterproof
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اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ُع: ماذا َيْحُدُث ِعنَْدما َأْنَفُخ بالوًنا؟   َأَتَوقَّ  2
َأِصُف ُكالًّ ِمَن اْلَموادِّ اآلتَِيِة ُمْسَتْخِدًما إِْحدى اْلَكِلَمَتْيِن: )ناِعٌم(، َأْو )َخِشٌن(:  3

  

ُة في اأْلَّياِم اْلماطَِرِة؟  َأْسَتنْتُِج: لِماذا ُتْسَتْخَدُم اْلِمَظلَّ  4
حيَحِة: جاَبِة الصَّ َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِ  5

تاِن:  *  َأْغِسُل َشْعري بِاْلماِء َوالّشاْمبو، َوُهما مادَّ
َشْكُلُهما ثابٌِت.   أ    . 

ْوُن َنْفُسُه. َلُهما اللَّ ب . 
َشْكُلُهما ُمَتَغيٌِّر . جـ. 

ُأَصنُِّف: َأْسَتْخِدُم ُمَخطََّط فِنٍّ َوُأَصنُِّف   6
حيَحِة: اأْلَْشياَء اآْلتَِيَة في اأْلَماِكِن الصَّ

َحَجٌر،  َرصاٍص،  َقَلُم   ، ُقْطنِيٌّ َقميٌص 
ِمْشَبُك َوَرٍق، ِمْسَطَرٌة باِلْستيِكيٌَّة.

ُصْلٌبَليٌِّن
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تَْقويُم اْلَداِء

اْلَْشياُء اْلُمْختَلِفَةُ

ُن ِمْن  تي َتَتَكوَّ 1  َأْسَتعيُن بَِأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي، َوَأْجَمُع َأْنواًعا ُمْخَتِلَفًة ِمَن اأْلَْشياِء الَّ

جاِج. َموادَّ ُمْخَتِلَفٍة، ِمْثِل: اْلباِلْستيِك، اْلَخَشِب، اْلَحديِد، الزُّ

ِة اْلَمْصنوَعِة ِمنْها. تي َجَمْعُتها بَِحَسِب اْلمادَّ 2  ُأَصنُِّف اْلَموادَّ الَّ

ُب: َأْسَتْخِدُم َلْوًحا ِمَن اْلَكْرتوِن، َوُأْلِصُق ُصَوًرا لِهِذِه اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة،  3  ُأَجرِّ

َوَأْذُكُر ِمثااًل َعلى اْستِْخداِمها في َحياتِنا.  

  . فِّ 4  َأَتواَصُل: ُأْلِصُق َلْوَحتي َعلى َأَحِد ُجْدراِن ُغْرَفِة الصَّ
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصَطلَحاِت

أ
ْوُء 	  الضَّ َيِصلُُه   ، ُكَرِويٌّ َشْكلُُه  َعلَْيِه،  َنعيُش  الَّذي  اْلَكْوَكُب   :Earth اْلَْرُض 

ْمِس. َواْلَحراَرُة ِمَن الشَّ

ح
ْيِء. 	    اْلَحَرَكُة Motion: َتْغييُر َمْوِقِع الشَّ

ر
خوِر. 	  ا ِمَن الصُّ ْمُل Sand: ِقَطٌع َصغيَرٌة ِجّدً  الرَّ

ز 
ٌة ُمَصنََّعٌة َسْهلَُة اْلَكْسِر.	  جاُج Glass: مادَّ الزُّ

س
ْيِء في َمْوِقِعِه ِبُمروِر اْلَوْقِت.	  كوُن Static: َثباُت الشَّ السُّ

ش
ُشحُّ اْلِمياِه Water shortage: َنْقٌص في اْلِمياِه؛ ِبَحْيُث ال تُلَبّي حاجاِت اْلُمواِطنيَن. 	 

ْوَء 	  ْكِل، يُْعطي اْلَْرَض الضَّ ماِء، ُكَرِويٌّ الشَّ ْمُس Sun: َنْجٌم ُمضْيٌء في السَّ الشَّ
َواْلَحراَرَة.

ص
ُن ُمْعَظَم اْلَْرِض، َوَتكوُن إِّما ُمَتماِسَكًة ِمْثَل 	  خوُر Rocks: َموادُّ ُصْلَبٌة تَُكوِّ  الصُّ

حاري. واِطِئ َوالصَّ اْلِجباِل، َوإِّما ُمَفتََّتًة، ِمْثَل ِرماِل الشَّ
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غ 
اْلغازاُت Gases: َموادُّ لَْيَس لها َحْجٌم َوال َشْكٌل ثاِبٌت، َوَتْأُخُذ َشْكَل اْلِوعاِء الَّذي 	 

توَضُع فيِه.

ف
َنِة َيْخَتلُِف فيِه اْلَجوُّ َعِن اْلَفْصِل الَّذي َيليِه.	   اْلَفْصُل Season: ُجْزٌء ِمَن السَّ

ق
ْكِل َوَحْجُمُه أَْصَغُر ِمْن َحْجم اْلَْرِض، َوَيدوُر َحْولَها.  	  اْلَقَمُر Moon: ُكَرِويُّ الشَّ

َك أَْو تَُقلُِّل 	  ْيَء اْلُمَتَحرِّ ُك، َوتوِقُف الشَّ ْيَء الّساِكَن َيَتَحرَّ ُة Force: َتْجَعُل الشَّ اْلُقوَّ
ِمْن ُسْرَعِتِه.

ْيَء َبعيًدا َعنّا.                           	  ُك الشَّ ْفِع Push force: تَُحرِّ ُة الدَّ ُقوَّ

ْيَء َقريًبا ِمنّا.   	  ُك الشَّ ْحِب Pull force: تَُحرِّ ُة السَّ ُقوَّ

اْلُقْطُب Pole: َطَرُف اْلِمْغناطيِس، َولُِكلِّ ِمْغناطيٍس ُقْطباِن.	 

ِة التَّناُفِر Repulsion: اْلَْقطاُب اْلُمَتشاِبَهُة َتْدَفُع َبْعَضها ُمْبَتِعَدًة.	  ُقوَّ

ُة التَّجاُذِب Attraction: اْلَْقطاُب اْلُمْخَتلَِفُة َتْسَحُب َبْعَضها َنْحَو َبْعٍض ُمْقَتِرَبًة.	  ُقوَّ

ك
ماِل .  	  ْملِيَُّة Sand dunes: ِتالٌل َصغيَرٌة ِمَن الرِّ اْلُكْثباُن الرَّ

م 
ُن ِمْنها اْلَْشياُء الَّتي تُحيُط ِبنا.	  ُة Material: َتَتَكوَّ اْلمادَّ
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الَّذي 	  اْلِوعاِء  َشْكَل  َوَتْأُخُذ  ثاِبٌت،  َشْكٌل  لَها  لَْيَس  ٌة  Liquid: مادَّ الّساِئلَُة  ُة  اْلمادَّ
توَضُع فيِه.

ٌة لَها َشْكٌل ثاِبٌت، َوال َيَتَغيَُّر َشْكلُها ِعْنَد َتْحريِكها.	  ْلَبُة Solid: مادَّ ُة الصُّ اْلمادَّ

ٍة َطبيِعيٍَّة.	  ٌة َيْصَنُعها اْلَْنساُن ِمْن مادَّ ناِعيَُّة  Synthetic material: مادَّ ُة الصَّ اْلمادَّ

ٌة َنْحُصُل َعلَْيها ِمَن النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت 	  بيِعيَُّة Natural material: مادَّ ُة الطَّ اْلمادَّ
بيَعِة. خوِر َواْلماِء َكما َخلََقها هللاُ َتعالى في الطَّ َوالتُّْرَبِة والصُّ

ٌة لِْلماِء Water absorbent: قاِبلِيَُّة اْلَموادِّ اِلْمِتصاِص اْلماِء. 	  ماصَّ

ُمقاِوٌم لِْلماِء Waterproof: َعَدُم قاِبلِيَِّة اْلَموادِّ اِلْمِتصاِص اْلماِء.	 

اْلَمْوِقُع Position: ُهَو َمكاُن ُوجوِد َشْيٍء ِبالنِّْسَبِة إِلى َشْيٍء آَخَر.	 
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