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النَّباتاُت
ُة اْلَوْحَدُة الخاِم�سَ

5
قاَل اهللُ تَعالى:

)�شوَرُة الّنَباأِ، اْلآَيُة 15،14(

ماذا َن�ْشَتفيُد ِمَن النَّباتاِت، َوَكْيَف َنْعَتني ِبها؟	•
www.elearning.jo  : جوُع اإلى اْلَمْوِقِع الإِِلْكترونيِّ  ِلال�ْشِتزاَدِة َحْوَل َمْو�شوِع اْلَوْحَدِة ُيْمِكُن الرُّ

} {
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ْهَرِة؟ يَُّة الزَّ ما اأََهمِّ

ماذا َيْحتاُج النَّباُت ِليْنُمَو؟

ْهِريَِّة؟ ما َمراِحُل َدوَرِة َحياِة الّنباتاِت الزَّ

�ِشْف َمًعا َتْكْ طَرُح َعَدًداِلَن�شْْْْْ ْغيُر، اأَ َتْك�ِشُف ال�شَّ اأَنا الُم�شْ
ُل  فْكيِر، �َشَنَتو�شَّ ِمَن اْلأَ�شِئَلِة الُمثيَرِة ِللتَّ

اإِلى اإِجاباِتها ِعْنَد ِنهاَيِة اْلَوْحَدِة.
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ْهِريَُّة النَّباتاُت الزَّ ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

َوَر اْلآِتَيَة ِلبْع�ِس النَّباتاِت: اأُلِحُظ ال�شُّ

لِحُظ اأَْزهاَر النَّباتاِت فيها، ُثمَّ اأُجيُب َعِن  َوَر اْلآِتَيَة، َواأُ ُل ال�شُّ اأََتاأَمَّ
اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها:

ُبذوٌرَثَمَرَة بْندوَرةَزْهَرُة َنباِت َبْندوَرة

ِبداِخِلها ُتْنِتُج

ْيُء اْلُم�ْشَتَرُك َبْيَنها؟ ما ال�شَّ
ّمي َهذا النَّْوَع ِمَن النَّباتاِت؟ ماذا ُن�شَ

ْهَرِة ِللنَّباِت؟ يَُّة الزَّ ما اأََهمِّ

ْهَرِة ِللنَّباِت. يََّة الزَّ اأََهمِّ تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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َثَمَرَة ُدّراٍقَزْهَرُة �َشَجَرِة ُدّراٍق

ِبداِخِلها ُتْنِتُج

َمِن؟ 1- ماذا ُتْنِتُج اْلأَْزهاُر َبْعَد َفْتَرٍة ِمَن الزَّ
َوِر؟ 2- ماذا يوَجُد داِخَل الثِّماِر اْلَمْوجوَدِة في ال�شُّ

3- ماذا َن�ْشَتفيُد ِمَن اْلُبذوِر؟

ُن اأَْزهاًرا. ْهِريُّ ُهَو النَّباُت الَّذي ُيَكوِّ النَّباُت الزَّ
- ُتْنِتُج اْلأَْزهاُر ِثماًرا.

- َتْحَتوي الثِّماُر َعلى ُبذوٍر.
- ُتْنِتُج اْلُبذوُر َنباتاٍت َجديَدًة ِعْنَد ِزراَعِتها.

في َمْزَرَعِة �َشعيٍد �َشَجَرُة َلْوٍز، َنما َعَلْيها )80( َزْهَرًة، �َشَقَط 
ياِح، َكْم َعَدُد ِثماِر اللَّْوِز الَّتي  ِمْنها )30( َزْهَرًة ِبِفْعِل الرِّ

َجَرِة؟ َج َعلى ال�شَّ ُع اأَْن َتْن�شَ اأََتَوقَّ

ُن اأَْزهاًرا؟ اأَْبَحُث، َواأَْذُكُر اأَْمِثَلًة َعلى َهِذِه النَّباتاِت. َهْل يوَجُد َنَباتاٌت ل ُتَكوِّ

َبْذَرٌة
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ْهريِّ �ُشروُط نُُموِّ النَّباِت الزَّ ْر�ُس الّثاني الدَّ

اأَراَد ُعَم��ُر اأَْن َيْزَرَع ُب��ذوَر َنباٍت في َحديَقِة َمْنِزِل��ِه، َفَت�شاَءَل َعّما 
ِبَح َنباًتا. َتْحتاُجُه َهِذِه اْلُبذوُر ِلَتْنُمَو َوُت�شْ

تَكْ�شْف َمًعا .لنَ�شْ ْهِريِّ �ُشروَط ُنُموِّ الّنباِت الزَّ

ُل اْلأَ�ْشكاَل،  ٍة، اأََتاأَمَّ ُتَمثُِّل اْلأَ�ْشكاُل اْلآِتَيُة ُبذوًرا  ُزِرَعْت في ُتْرَبٍة جافَّ
ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الّتي َتليها.

بأ

ج

بأ

ج

1

2

ُل اْلَيْوُم اْلأَوَّ

قاَيِة النّباِت ِباْلماِء ُغْرَفٌة ُمْظِلَمٌة َمَع �شِ

قاَيِة النَّباِت ِباْلماِء ٌة َمَع َعَدِم �شِ ُغْرَفٌة ِم�ْشِم�شَ

ُل اْلَيْوُم اْلأَوَّ

َبْعَد اأُ�ْشبوَعْيِن

َبْعَد اأُ�ْشبوَعْيِن
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بأ

3ج

قاَيِة النَّباِت ِباْلماِء ٌة َمَع �شِ ُغْرَفٌة ُم�ْشِم�شَ

ُل َبْعَد اأُ�ْشبوَعْيِناْلَيْوُم اْلأَوَّ

1- اأَيُّ النَّباتاِت َنَمْت ُبذوُرها؟
َبُب الَّذي َمَنَع اْلُبذوَر ِمَن النُُّموِّ في اْلحاَلِة )1(؟ 2- َما ال�شَّ
َبُب الَّذي َمَنَع اْلُبذوَر ِمَن النُُّموِّ في اْلحاَلِة )2(؟ 3- َما ال�شَّ

4- ماذا تحتاُج اْلُبذوُر لَتْنمو؟

روِرّياِن ِلُنُموِّ النَّباِت. وُء �شَ اْلماُء َوال�شّ

اأَْزَرُع ُبذوَر َنباِت َعَد�ٍس  في ِوعاٍء َيْحَتوي َعلى 
ّياٍم،  َة اأَ ها ِعدَّ ُقْطٍن، َواأَ�ْشقيها اْلماَء ِبا�ْشِتمراٍر، َواأُراِقُب ُنُموَّ

ُل ُمالَحظاتي، َواأُناِق�ُشها َمَع ُزَمالئي. َواأُ�َشجِّ

َبْعَد  َمْنِزِلِه، َولَحَظ  َبْندوَرة في َحديَقِة  َنباِت  اأَ�ْشتاَل  َزَرَع �َشعيٌد 
ُر في �َشَبِب ُذبوِلها. ثالَثِة اأَّياٍم ِمَن ِزراَعِتها ُذبوَل ِتْلَك اْلأَ�ْشتاِل، اأَُفكِّ
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ْهريِّ َدْوَرُة َحياِة النَّباِت الزَّ ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

ِبَح َنباًتا َجديًدا.     َعَرْفَت اأَنَّ اْلَبْذَرَة ِعْنَد ِزراَعِتها َتْنمو ِلُت�شْ
ِبَح َنباًتا    م��ا اْلَمراِح��ُل الَّتي َيُمرُّ ِبها النَّباُت ِم��َن اْلَبْذَرِة اإِل��ى اأَْن ُي�شْ

كاِماًل ؟

تَكْ�شْف َمًعا .لنَ�شْ ْهِريِّ ُنُموَّ النَّباِت الزَّ

���سٍ  اأَْو فا�شوْلياَء َمْنقوَع��ٍة ِباْلماِء، َوُقْطٍن،    اأَْحت��اُج اإِلى: ُبذوِر ِحمَّ
َوماٍء، َوَكاأْ�ٍس بال�ْشتيِكيٍَّة �َشّفاَفٍة.

  الُخُطواُت:
ُع َعَدًدا ِمَن اْلُبذوِر اْلَمْنقوَعِة  ��ُع اْلُقْطَن في اْلَكاأْ�ِس، ُثمَّ  اأَ�شَ 1- اأَ�شَ

َبْيَن اْلُقْطن َوِجداِر اْلَكاأْ�ِس.

ُب اْلُقْطَن ِباْلماِء . 2- اأَُرطِّ
َة اأُ�ْشبوٍع،  3- اأُلِحُظ م��ا َيْح��ُدُث ِلْلَبْذَرِة ُم��دَّ
ها  َواأَْر�ُش��ُم اأَْجزاَء النَّباِت الَّتي �َشاأُ�شاِهُد ُنُموَّ

ِبالتَّْرتيِب.
4- اأُ�َشّمي اأَْجزاَء النَّباِت الَّتي َظَهَرْت اأَْثناَء َهِذِه اْلَفْتَرِة. 
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تَكْ�شْف َمًعا .لنَ�شْ ْهِريِّ َمراِحَل ُنُموَّ الّنباِت الزَّ

غيَر اإِلى التُّْرَبِة، َفما اْلَمراِحُل الَّتي َيُمرُّ ِبها َحّتى    اإِذا َنَقْلنا النَّباَت ال�شَّ
ُيْنِتَج َنباًتا َجديًدا؟

ْكَل اْلآتي،ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الّتي َتليِه:   اأُلِحُظ ال�شَّ

1- ماذا َنْزَرُع في التُّْرَبِة ِعْندَما ُنريُد اْلُح�شوَل َعلى َنباٍت َجديٍد؟
ًل؟ َواإِلى اأَْيَن َيتَِّجُه؟ 2- اأَيُّ اأَْجزاِء النَّباِت َيْنمو اأَوَّ

3- اأَيُّ اأَْجزاِء النَّباِت ُتْعطي ِثماًرا؟

َنباٌت َكبيٌر
)4(

غيٌر َنباٌت �شَ
)3(

َنباٌت َكبيٌر َتْظَهُر 
َعَلْيِه اأَْزهاٌر )5(

َبْدِء ُنُموِّ اْلُبذوِر
)2( 

ُبذوٌر في التُّْرَبِة 
)1( ُتْنِتُج اْلأَْزهاُر ِثماًرا 

)6(
ِثماٌر
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َب  ْكِل َح�شَ 4- اأُ�َشّم��ي ُكلَّ َمْرَحَل��ٍة ِمْن َمراِحِل ُنُموِّ النَّباِت ف��ي ال�شَّ
ْل�ُشِلها. َت�شَ

ْكِل ال�ّشاِبِق؟ ّمي َمْجموَعَة اْلَمراِحِل اْلُمَبيََّنِة في ال�شَّ 5- ماذا ُن�شَ

ْهِريُّ َحياَتُه ِمَن الَب��ْذَرِة َبْعَد ِزراَعِتها في  َيْب��َداأُ النَّب��اُت الزَّ  - 
غيٍر، ُثمَّ َيْنمو  ِبُح َبْذَرًة ناِمَيًة َتْنمو ِلَنباٍت �شَ التُّْرَبِة، ُث��مَّ ُي�شْ
ِلَنب��اٍت َكبيٍر، َتْظَهُر َعَلْي��ِه اْلأَْزهاُر، ُتْنِت��ُج الأزهاُر ِثماًرا 
ى  ِبداِخِلها الُبذوُر الَّتي ُيْمِكُن ِزراَعُتها ِمْن َجديٍد، وُت�شمَّ

. مجموعُة المراِحِل هذِه َدوَرَة حياِة النباِت الزهريِّ
اأُحافُظ على النباتاِت ليبقى وطني جمياًل.  -

اأَُرتُِّب َدْوَرَة َحياِة َنباِت التُّّفاِح ُم�ْشَتْخِدًما اْلأَْرقاَم.
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ِل. َة اإِْنتاِج اْلَع�شَ ْروي ِلُزَمالِئَي َق�شَّ �ْشَم، َواأَ ُل الرَّ اأََتاأَمَّ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

 اأَ�ْشَتعيُن ِباأُ�ْشَرتي َعلى َتْقييِم َتَعلُّمي.                                                                      
ُن َعَدًدا ِمَن النُّجوِم ِبما َيَتنا�َشُب َوُم�ْشتوى اإِجاَبتي:  اأَُلوِّ

ْهِريَِّة في بيَئتي. اأَُمّيُز النَّباتاِت الزَّ 1

2

3

4

ْهَرِة ِللنَّباِت. يََّة الزَّ ُد اأََهمِّ اأَُحدِّ

��روَط الّلِزَم��َة ِلُنُم��وِّ  ُد ال�شُّ اأَُح��دِّ
. ْهِريِّ النَّباِت الزَّ

. ْهِريِّ اأَ�ْشَرُح َدْوَرَة َحياِة النَّباِت الزَّ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ُع )( اأَْو )( اأَماَم اْلِعباراِت اْلآِتَيِة: 1- اأَ�شَ
ْهِريُّ َحياَتُه ِمَن اْلَبْذَرِة. )      (  اأ  - َيْبَداأُ النَّباُت الزَّ

اُق. )     ( ُل ُجْزٍء َيْنمو ِمَن اْلَبْذَرِة َبْعَد ِزراَعِتها ُهو ال�شَّ ب- اأَوَّ
ج�- ُيْمِكُن ِلَنباِت اْلِم�ْشِم�ِس  اأَْن َيْنُمَو ِمْن َغْيِر �شوٍء. )      (

د  - ُتْنِتُج اْلأَْزهاُر الثِّماَر. )     (
ه� - َجميُع النَّباتاِت  َلها اأَْزهاٌر. )     (             

2- ماذا َيْحُدُث في ُكلٍّ ِمَن اْلحالِت اْلآِتَيِة:
اأ   - َزَرَعْت �َشميَرُة ُبذوَر اْلفوِل، َوَلْم َت�ْشِقها ماًء.

َجَرِة َبْعَد َتَفتُِّحها. ب- َقَطَفْت �َشْهُد اأَْزهاَر َنباِت الَّلْوِز َجميَعها َعِن ال�شَّ
َعْتُه في ُغْرَفٍة ُمْعِتَمٍة. ج�- ا�ْشَتَرْت واِلَدتي َنباَت زيَنٍة، ُثمَّ َو�شَ

َب َمراِح��ِل ُنُموِّ َنب��اِت اْلفوِل،  3- اأَُرتِّ��ُب اْلأَ�ْش��كاَل اْلآِتَي��َة َح�شَ
ُم�ْشَتْخِدًما اْلأَْرقاَم.
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ها ُة َوَخ�صاِئ�صُ الْمادَّ
ُة اِد�سَ اْلَوْحَدُة ال�سّ

6
قاَل اهللُ تَعالى:

)�شوَرُة اْلَكْهِف، اْلآَيُة 96(

ها؟	• ُة؟ وما َخ�شاِئ�شُ ما اْلمادَّ

}
{

www.elearning.jo  : جوُع اإلى اْلَمْوِقِع الإِِلْكترونيِّ  ِلال�ْشِتزاَدِة َحْوَل َمْو�شوِع اْلَوْحَدِة ُيْمِكُن الرُّ
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ُة؟ ما اْلمادَّ

ِة؟ ما حالُت اْلمادَّ

ُة ِمْن حاَلٍة اإِلى اأُْخرى؟ ُل اْلمادَّ َكْيَف َتَتَحوَّ

�ِشْف َمًعا َتْكْ ِلَن�شْْْْْ
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ُة؟ ما الْمادَّ ْر�ُس اْلأَّوُل الدَّ

وَرِة.      َن�ْشَتْخ��ِدُم في حياِتنا اْلَكثيَر ِم��َن اْلَأ�ْشياِء كاْلَمْوجوَدِة في ال�شّ
ُة؟ ّمى َهِذِه الأَ�ْشياُء )َمواّد(. َفما اْلمادَّ وُت�شَ

ُة؟ ما اْلمادَّ

 اأَْحتاُج اإِلى: ُتّفاَحٍة، َوُبْرُتقاَلٍة، َوِقْطَعٍة ِمَن اْلإِ�ْشَفْنِج، َوُقْطٍن، َوِقْطَعَة 
َنْقٍد، َوماٍء، َوُكَرِة َقَدٍم، َوِكتاٍب، َوَجَر�ٍس.

 الُخُطواَت:
ِمْن  ُفُه  اأَ�شِ ُثمَّ  ال�ّشاِبَقِة،  اْلأَ�ْشياِء  ِمَن  واِحًدا  ُزَمالِئَي  َمَع  اأَْختاُر   -1

َبَة في اْلَجْدَوِل اْلآتي: ًنا الّداِئَرَة اْلُمنا�شِ َي ُمَلوِّ ِخالِل َحوا�شِّ

ْيُء الَّذي اْخَتْرُتُه......................................... ال�شَّ
ُه َمْلَم�شُ
راِئَحُتُه
َق�شاَوُتُه
َحْجُمُه

ناِعٌم
َلُه راِئَحٌة

قا�ٍس
َكبيٌر

ٌن َخ�شِ
َلْي�َس َلُه راِئَحٌة

َليٌِّن
غيٌر �شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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فاِتِه؟ ْيِء ِمْن �شِ ُف َعلى ال�شَّ 2- َهْل ُيْمِكُن الّتَعرُّ

ُة الّتي َلْي�َس َلها َلْوٌن َول َطْعٌم َول راِئَحٌة، َوَتْبَداأُ ِبَحْرِف      ما اْلمادَّ
   اْلهاِء؟ ........................................

ِة َلنا؟ يَُّة َهِذِه اْلمادَّ  ما اأََهمِّ

ِف اإِلى ُكلٍّ ِمَن  ُة اأَِو اْلَحوا�سُّ الّتي اأَ�ْشَتْخِدُمها ِللتََّعرُّ  ما اْلحا�شَّ
اْلَموادِّ اْلآِتَيِة:

ُل، الّطاِئَرُة. النُّجوُم، اْلِعْطُر، اْلِم�ْشماُر، اْلَب�شَ

نا. ُف َعَلْيِه ِبَحوا�شِّ ُة ِهَي ُكلُّ �َشْيٍء َنَتَعرَّ اْلمادَّ
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ِة َخ�صاِئ�ُص الْمادَّ ْر�ُس الّثاني الدَّ

َهْل َذَهْبَت َمَع واِلِدَك اإِلى ال�ّشوِق؟ 
َهْل �شاَهْدَت اأَيًّا ِمْن َهِذِه اْلأََدواِت؟

ّمي َهِذِه اْلأََدواِت؟ ماذا ُن�شَ
َفيَم ُت�ْشَتْخَدُم؟ 

ِة، َفما اْلُكْتَلُة؟ َيقي�ُس اْلميزاُن ُكْتَلَة اْلمادَّ

ما اْلُكْتَلُة؟

 اأَْحتاُج اإِلى: 

 اْلُخُطواُت:

ْمِل. َوَكاأْ�ٍس بال�ْشتيِكيٍَّة َمْملوَءٍة َتماًما بالرَّ

َتْيِن وميزاٍن ذي َكفَّ

َتي اْلميزاِن،  ْمِل في اإِْحدى َكفَّ ِف بالرَّ ُع اْلَكاأْ�َس اْلَمْملوَءَة اإِلى النِّ�شْ اأَ�شَ
ِة اْلأُْخرى.  ْمِل في اْلَكفَّ ُع اْلَكاأْ�َس اْلَمْملوَءَة َتماًما ِبالرَّ واأَ�شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ

ْمِل، ِف ِبالرَّ َكاأْ�ٍس بال�ْشتيِكيٍَّة َمْملوَءٍة ِللنِّ�شْ
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تا اْلميزاِن َعلى َنْف�ِس اْلُم�ْشَتوى؟ اأ  - َهْل َبِقَيْت َكفَّ
ٌة اأَْكَثُر؟ ب- اأَيُّ اْلَكاأْ�َشْيِن فيها مادَّ

ج�- اأَيُّ اْلَكاأْ�َشْيِن ُكْتَلُتها اأَْكَبُر؟
ِة؟ يَِّة اْلمادَّ د  - ما اْلَعالَقُة َبْيَن اْلُكْتَلِة َوَكمِّ

�ُشُم اأَُجّرُب ُثمَّ اأَْرْ

��ُر ُكَرَتي َق��َدٍم ُمَتماِثَلَتْي��ِن اإِْحداُهما فاِرَغ��ٌة َوالأُْخرى  اأُْح�شِ
ِة ميزاٍن، ُثمَّ اأَْر�ُشُم ما َيْحُدُث  ْع ُكلَّ ُكَرٍة في َكفَّ َمْنفوَخٌة، َواأَ�شَ

َتي اْلميزاِن. ِلَكفَّ

ِبُح ُي�شْ

اأَ�ْشَتْنِتُج  اأَنَّ اْلهواَء َلُه .........................................................
ِة؟ َوَلِكْن، َهْل ُهناَك َخ�شاِئ�ُس  اأُخرى ِلْلمادَّ
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ْحٍن واأَْمَلوؤُها َتماًما ِبالماِء. �ٍس في �شَ ُع ُكلَّ َكاأْ 1- اأَ�شَ
َحَد اْلَحَجَرْيِن في َكاأْ�ٍس َوالّثاني ُع اأَ 2- اأَ�شَ
وَرِة.       في الَكاأْ�ِس اْلأْخرى َكما في ال�شّ

ِكِب يَِّة اْلماِء اْلُمْن�شَ 3- اأُقاِرُن َبْيَن َكمِّ
ْحَنْيِن.        في ِكال ال�شَّ

4- اأَيُّ اْلَحَجَرْيِن اأَْكَبُر َحْجًما ، ِلماذا؟

 اْلُخُطواُت:

ٍة َلها ُكْتَلٌة َوَلها َحْجٌم. - ُكلُّ مادَّ
ِة اْلَموجوَدِة في اْلِج�ْشم. - اْلُكْتَلُة ِهَي ِمْقداُر اْلمادَّ

- اْلَحْجُم ُهَو ِمْقداُر اْلَمكاِن )اْلَحيِِّز( الَّذي َي�ْشَغُلُه اْلِج�ْشُم.
ٌة َوَلُه ُكْتَلٌة. - اْلَهواُء مادَّ

ما الحجم؟

ْحَنْي��ِن، َوَحَجَرْيِن ) اأََحُدهما    اأَْحت��اُج اإِلى:َكاأْ�َشْيِن ُمَتماِثَلَتْيِن، َو�شَ
غيٌر(. َكبيٌر َواْلآَخُر �شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ

 الماُء نْعَمٌة ِمَن اللَّ َفِلُنحاِفْظ َعلْيِه: ُيْمِكُنَك اال�شِتفاَدُة ِمَن الماِء الُم�ْشَتْخَدم في الَن�ّشاِط في َريِّ الَمْزروعات.
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ِع اْلَحَجِر  ُع  ُم�ْشَتوى �َشْطِح اْلماِء في اْلَكاأْ�ِس َبْعَد َو�شْ اأََتَوقَّ
�ْشِم. فيها، َواأَُعبُِّر َعْن َذَلَك ِبالرَّ

ِبُح ُم�ْشَتوى اْلماِء ُي�شْ

فِّ اأَنَّ اْلِج�ْشَم اْلأَْكَبَر َحْجًما ُهَو اْلأَْكَبُر  َيْعَتِقُد اأََحُد ُزَمالِئك في ال�شَّ
ُكْتَلًة داِئًما.

 اْخَتِبْر َذِلَك اأَْنَت َوَزميُلُك ِبا�ْشِتْخداِم اْلأََدواِت اْلآِتَيِة:
َتْيِن. ِف ديناٍر، ميزاٌن ذوَكفَّ     بالوٌن مملوٌء بالهواِء، ِقْطَعُة ُنقوٍد ِفَئُة ِن�شْ
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ِة حالُت الْمادَّ ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

ماِء؟  َهْل لَحْظَت َت�شاُقَط اْلَمَطِر َوالثَّْلِج ِمَن ال�شَّ

 ما حاَلُة اْلَمَطِر، َوما حاَلُة الثَّْلِج ِعْنَد َت�شاُقِط ُكلٍّ ِمْنُهما؟

َثْلٌج
َمَطٌر

ِة. حالِت اْلمادَّ

ُب  ُع ا�ْشم ُكلٍّ ِمْنها في اْلَعموِد الَّذي ُينا�شِ  اأُلِحُظ اْلَموادَّ اْلآِتَيَة، َواأَ�شَ
حاَلَتها في اْلَجْدَوِل:

َحَجٌرَقْهَوٌةُبخاُر ماٍءُتّفاَحٌةَع�شيٌر

ْلَبٌة َموادُّ غاِزيٌَّةَموادُّ �شاِئَلٌةَموادُّ �شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ْلَبُة اْلَموادُّ الغاِزيَُّةاْلَموادُّ ال�ّشاِئَلُةاْلَموادُّ ال�شَّ

ْلَبٌة، �شاِئَلٌة، غاِزيٌَّة. ِة حالٌت َثالٌث: �شَ ِلْلمادَّ

ْثناَء ُم�شاَعَدِتِه واِلَدَت��ُه على َتْح�شيِر اْلُفطوِر  لَح��َظ اأَْحَمُد اأَ
ُوجوَد اْلَموادِّ اْلآِتَيِة:  َزْيٌت، َع�شيُر ُبْرُتقاٍل، َبْي�ٌس َم�ْشلوٌق، 
ٌر، ُبَخ��اٌر َيَت�شاَعُد ِمْن اإِْبري��ِق ال�ّشاِي.اأُ�شاِعُد  َحلي��ٌب، �ُشكَّ
ُل  َب حاَلِتها، َواأُ�َشجِّ نيِف َه��ِذِه اْلَموادِّ َح�شَ اأَْحَمَد َعلى َت�شْ

اْلإِجاَبَة في اْلَجْدَوِل:

ُة؟ َوماذا  ٌة َمْوجوَدٌة في اْلَمْنِزِل في حالِتها  الّثالِث، ما َهِذِه اْلمادَّ مادَّ
ّمي ُكلَّ حاَلٍة؟ ُن�شَ
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ُد هاُر َوالتََّجمُّ النْ�صِ ْر�ُس الرّاِبُع الدَّ

      في اأََحِد اْلأَيّاِم َت�شاَقَطِت الثُّلوُج ِبَكْثَرٍة، َفِرَح اْلأَْطفاُل ِبهذا الّزاِئِر اْلأَْبَي�ِس.
بيَحِة اْلَيْوِم  ِه ُقبََّعًة. َوفي �شَ عوا َعلى َراأْ�شِ َعِمَل ِو�شاٌم َوَوليٌد َرُجَل َثْل��ٍج، َوَو�شَ
ْم�ُس �شاِطَعًة؛ َفَحِزَن اْلأَْطفاُل َعلى َرُجِل الثَّْلِج، َهْل َتْعِرُف  الّتالي اأَ�ْشَرَقِت ال�شَّ

ُع اأَْن َيْحُدَث ِلَرُجِل الثَّْلِج؟ �َشَبَب ُحْزِنِهْم؟ َوماذا َتَتَوقَّ
ُد(. هاُر َوالتََّجمُّ ِة )الْن�شِ لِت اْلمادَّ َبْع�َس َتَحوُّ

َدِر  ِك  اأَنابيَب، َوَم�شْ ْمِع، َواأُْنبوِب اْخِتباٍر، َوما�شِ  اأَْحتاُج اإِلى: ِقَطٍع ِمَن ال�شَّ
َحراَرٍة.

 اْلُخُطواُت:
ْمِع.                                                                                             ُد حاَلَة ال�شَّ 1- اأَُحدِّ

ْمِع في اأُْنبوِب اْخِتباٍر.                          ُع ِقَطَع ال�شَّ 2- اأَ�شَ
ُن اأُْنبوَب الْخِتباِر ِبُم�شاَعَدِة اْلُمَعلِِّم. 3- ِبَحَذٍر اأُ�َشخِّ

4- اأُلِحُظ ما َيْحُدُث، َواأَجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
ْمِع َبْعَد التَّ�ْشخيِن؟ اأ   - ما َحاَلُة ال�شَّ

ْمِع ِمْن حاَلٍة اإِلى اأُْخرى؟ ِل ال�شَّ ب- ما �َشَبُب َتَحوُّ
َل؟ ّمي َهذا التََّحوُّ ج�- ماذا ُن�شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ



27

َواِلُدُه  َفَتفاَجاأَ  ا،  باِرَدٍة ِجدًّ َلْيَلٍة  َبْعَد  اْلباِكِر  باِح  ال�شَّ َوواِلُدُه في  اأَْحَمُد  َخَرَج 
بِّ اْلماِء َعلى اْلَجليِد، ما  يَّاَرِة. قام َواِلُدُه ِب�شَ ِبُوجوِد َجليٍد ُيَغّطي ُزجاَج ال�شَّ

َتْف�شيُرَك ِلَهذا اْلأَْمِر؟

ْمَع جاِنًبا حّتى َيْبُرَد. 5- اأَْتُرُك ال�شَّ
ْمِع ؟ ِلماذا؟                            اأ   - ماذا َيْحُدُث ِلل�شَّ

َل؟ ّمي َهذا التََّحوُّ ب- ماذا ُن�شَ

ْب َمًعا. ْمِع اإِلى حاَلِتِه ال�ّشاِبَقِة؟ َتعاَل ِلُنَجرِّ د - َكْيَف ُيْمِكُن اإِعاَدُة ال�شَّ

ُزْبَدٌة

�َشْم�ٌس

هاِر َعَمِليَُّة الْن�شِ
ْلَبٌة ٌة �شَ ٌة �شاِئَلٌة  مادَّ مادَّ

ِد َعَمِليَُّة التََّجمُّ

َت�ْشِخيٌن
َتْبريٌد

اأُْكِمُل

ِبُح حاَلُتها  ُت�شْ
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ُر َوالتَّكاثُُف التَّبَخُّ ْر�ُس اْلخاِم�ُس الدَّ

َلَة َعلى ُزجاِج َناِفَذِة َمْنِزِلَك  كِّ      َلَعلََّك لَحْظَت َقَطراِت اْلماِء الُمَت�شَ
في َيْوٍم باِرٍد.

َمِن؟  َلْت َهِذِه اْلَقَطراُت؟ َوماذا َيْحُدُث َلها َبْعَد َفْتَرٍة ِمَن الزَّ كَّ   َكْيَف َت�شَ

ُر َوالتَّكاُثُف(. ِة )التََّبخُّ لٍت اأُْخرى ِلْلمادَّ َتَحوُّ

�َشْيِن ُزجاِجيََّتْيِن. َدِر َحراَرٍة، َوماٍء، َوَكاأْ  اأَْحتاُج اإِلى: َم�شْ
 اْلُخُطواُت:

جاِجيَِّة اْلأولى.             يًَّة َقليَلًة ِمَن اْلماِء في اْلَكاأْ�ِس الزُّ ُع َكمِّ 1- اأَ�شَ
َدِر اْلَحراَرِة ِبَحَذٍر، َوِبُم�شاَعَدِة اْلُمَعلِِّم  جاِجيََّة َعلى َم�شْ ُع اْلَكاأْ�َس الزُّ 2- اأَ�شَ

َمِن. ُن اْلَك�اأْ�َس َفْتَرًة ِمَن الزَّ اأُ�َشخِّ
ّمي َهذا  3- اأُلِحُظ ماذا َيْحُدُث ِلْلماِء. ماذا ُن�شَ

َل؟ التََّحوُّ
اْلحاَلِة  اإِلى  اْلماِء  ُبخاِر  اإِعاَدُة  ُيْمِكُننا  َكْيَف 

ْب َمًعا. ًة اأُْخرى؟ ِلُنَجرِّ ال�ّشاِئَلِة َمرَّ
جاِجيََّة الّثاِنَيَة َفْوَق  ُع اْلَكاأْ�َس الزُّ 4- اأَ�شَ

ْنَتِظُر َقلياًل. اْلُبخاِر اْلُمَت�شاِعِد، َواأَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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�ِس؟ ُن اأَ�ْشَفَل اْلَكاأْ 5- ماذا َيَتَكوَّ
َل؟ ّمي َهذا التََّحوُّ 6- ماذا ُن�شَ

ٌة �شاِئَلٌة ٌة غاِزيٌَّة  مادَّ مادَّ

َعَمِليَُّة الّتكاُثِف

َت�ْشخيٌن

َتْبريٌد

َمِن.      ُف ما َيْحُدُث ِلِقَطِع اْلَمالِب�ِس َبْعَد َفْتَرٍة ِمَن الزَّ اأَ�شِ

يََّتْي��ِن ُمَت�شاِوَيَتْيِن ِمَن اْلماِء،  ْعَت فيِهما َكمِّ َلَدْي��َك اْلِوع��اءاِن )اأ( و )ب(، َو�شَ
ْكٍل اأَ�ْشَرَع؟ ِلماذا؟ ُر ِمْنُه اْلماُء ِب�شَ ) ب () اأ (اأَيُُّهما َيَتَبخَّ

ِر َعَمِليَُّة التََّبخُّ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

 اأَ�ْشَتعيُن ِباأُ�ْشَرتي َعلى َتْقييِم َتَعلُّمي.                                                                      
ُن َعَدًدا ِمَن النُّجوِم ِبما َيَتنا�َشُب َوُم�ْشتوى اإِجاَبتي:  اأَُلوِّ

َة. ُف اْلمادَّ اأَُعرِّ
ِة. اأَْذُكُر َخ�شاِئ�َس اْلمادَّ

1
2
3

4

5

6

ِر َوالتَّكاُثِف. اأَُميُِّز َبْيَن َعَمِليََّتي التََّبخُّ

ِد. هاِر َوالتََّجمُّ اأَُميُِّز َبْيَن َعَمِليََّتي الْن�شِ

ُر َبْع�َس اْلُم�شاَهداِت اْلَحياِتيَِّة  اأَُف�شِّ
لِت اْلماِء ِمْن حاَلٍة  اْلُمَتَعلَِّقِة ِبَتَحوُّ

اإِلى اأُْخرى.

َب حاَلِتها اإِلى:  نُِّف اْلَموادَّ َح�شَ اأُ�شَ
ْلَبٍة، و�شاِئَلٍة، َوغاِزيٍَّة. �شَ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْهُم: ِة الَّتي ُي�شيُر اإِلْيها ال�شَّ 1- اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة حاَلَة اْلمادَّ

َبَة: ُع في اْلَفراِغ اْلَكِلَمَة اْلُمنا�شِ 2- اأَ�شَ

َت�ْشخيٌنَتْبريٌد

ُبخاٌر

َت�ْشخيٌنَجليٌد
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غيَر َعلى الإِجاَبِة َعْن اْلأَ�ْشِئَلة الآِتَيِة: ديَقنا اْلَعْبَقِريَّ ال�شَّ 3- اأُ�شاِعُد �شَ
يٍَّة اأَْكَبَر ِمَن اْلَهواِء؟      اأ   - اأَيُّ اْلبالوَنْيِن َيْحَتوي َعلى َكمِّ

 

ب- اأَيُّ اْلبالوَنْيِن ُكْتَلُتُه اأَْكَبُر؟

ج�- اأَيُّ اْلبالوَنْيِن َي�ْشَغُل َحيًِّزا اأَْكَبَر؟

) اأ (

)ب(

ُل في ما َتَعلَّْمُتُه في َهِذِه اْلَوْحَدِة، َواأَْمالأُ اْلَجْدَوَل اْلآتي ِبناًء    4- اأََتاأَمَّ
       َعلى َذِلَك.

اْلآَن اأَْعِرُفُكْنُت اأَْعَتِقُد

اأَنَّ اْلَهواَء لْي�َس َلُه ُكْتَلٌة

اأَنَّ اْلَجليَد َيذوُب ِعْنَد َت�ْشخيِنِه
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ُبها: ُل َبْيَن اْلَكاأْ�ِس َواْلَكِلَمِة الَّتي ُتنا�شِ 5- اأَ�شِ

هاٌر اْن�شِ

َذَوباٌن

َخَذ َيْبَحُث َعْن ماٍء ِلَي�ْشَرَب، َوَبْعَد َبْحٍث  6- َعِط�َس اْلُغراُب َيْوًما، َفاأَ
َفها َفَقْط،  ًة فيها ماٌء، اإِّل اأَنَّ اْلماَء كاَن َيْمالأُ ِن�شْ َطويٍل َوَجَد َجرَّ
خوَل ِمْنها.  يَِّقًة ل َي�ْشَتطيُع اْلُغراُب الدُّ ِة �شَ َهُة اْلَجرَّ َوكاَن��ْت ُفوَّ
ِة ِمْن َغْيِر اأَْن َي�ْشُكَب  ْن َي�ْشَرَب ِم��َن اْلَجرَّ اأُ�شاِع��ُد اْلُغراَب َعلى اأَ

اْلَماَء ِمْنها.

َح�شًى
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ْوُت ال�صَّ
اِبَعُة الَوْحَدُة ال�سّ

7
قاَل اهللُ تَعالى:

)�شوَرُة ُلْقماَن، اْلآَيُة 19(

ْوُت؟	• َكْيَف َيْنُتُج ال�شَّ

} {

www.elearning.jo  : جوُع اإلى اْلَمْوِقِع الإِِلْكترونيِّ  ِلال�ْشِتزاَدِة َحْوَل َمْو�شوِع اْلَوْحَدِة ُيْمِكُن الرُّ
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ْوُت في اْلماِء؟ َهْل َيْنَتِقُل ال�شَّ

ْوِت؟ ما َفواِئُد ال�شَّ واَت؟ نُِّف اْلأَ�شْ َكْيَف ُن�شَ

�ِشْف َمًعا َتْكْ ِلَن�شْْْْْ
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ْوُت؟ َكْيَف يَْن�َصاأُ ال�صَّ ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

باِح، َواأَْذُكُر  ُذَنيَّ ُمْنُذ ال�شَّ واِت الَّتي �َشِمْعُتها ِباأُ ُر في اْلأَ�شْ اأَُفكِّ
ا ِمْنها . ِلُزَمالِئَي َبْع�شً

واُت؟ اَأْت َهِذِه اْلأَ�شْ َكْيَف َن�ش�َ

ْوُت؟ َ�شاأُ ال�شَّ َكْيَف َين

 اأَْحتاُج اإِلى: ِم�ْشَطَرٍة بال�ْشتيِكيٍَّة، َوطاِوَلٍة، َو�َشْوَكٍة َرّناَنٍة.
 اْلُخُطواُت:  

ْوًتا؟                                1- اأَُثبُِّت َطَرَف اْلِم�ْشَطَرِة َعلى الّطاِوَلِة ِبَيدي. َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ
ُف  َرَف اْلآَخَر ِلْلِم�ْشَطَرِة، َواأَ�شِ ِرُب الطَّ 2- اأَ�شْ

ْوًتا؟  ما َيْحُدُث ِلْلِم�ْشَطَرِة. َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ

ْوًتا؟   ّناَنَة ِمْن اأُُذني، َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ ْوَكَة الرَّ ُب ال�شَّ 3- اأَُقرِّ
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ْوًتا؟ ّناَنَة ِباْلِمْطَرَقِة، َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ ْوَكَة الرَّ ِرُب ال�شَّ 4- اأَ�شْ
ُبها ِمْن  َقرِّ ّناَنَة ِباْلِمْطَرَقِة، َواأُ ْوَكَة الرَّ ِرُب ال�شَّ 5- اأَ�شْ

�َشْطِح الّطاِوَلِة اأَْو ُزجاِج الّناِفَذِة ، ماذا اأُلِحُظ؟

- الْهِتزاُز ُهَو َحَرَكُة اْلِج�ْشِم ِذهاًبا َواإِياًبا ِبا�ْشِتْمراٍر.
ْوُت َعِن اْهِتزاِز اْلِج�ْشِم. ُدُر ال�شَّ - َي�شْ

ْوُت َعْبَر اْلَهواِء. - َيْنَتِقُل ال�شَّ

ْوًتا؟ ِلماذا؟ ِدُر اْلعوُد �شَ  في اأَيِّ اْلحاَلَتْيِن ُي�شْ

ْوُت ِعْنَد الإِْن�شاِن ِعْنَدما َيَتَكلَُّم؟  ل�شَّ اأ اُ َكْيَف َيْن�شَ
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ْوِت ِخالَل الَْموادِّ انِْتقاُل ال�صَّ ْر�ُس الّثاني الدَّ

ْوُت ِخالَل  ْوَت َيْنَتِقُل ِخالَل الَهواِء، َفَهْل َيْنَتِقُل ال�شَّ   َعَرْفَت اأَنَّ ال�شَّ
َموادَّ اأُْخرى؟ 

. ْوِت ِخالَل اْلَموادِّ اْنِتقاَل ال�شَّ

 اأَْحتاُج اإِلى: كي�ٍس َيْحَتوي على ماٍء، َوبالوٍن َمْنفوٍخ، َوَقَلٍم، َوطاِوَلٍة.
 اْلُخُطواُت:

َع اأُذَنُه َعلى َطَرِف الّطاِوَلِة. 1- اأَْطُلُب ِمْن َزميلي اأَْن َي�شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ

2- اأَْطُرُق الّطاِوَل��َة ِمْن اأَ�ْشَفَل ِباْلَقَل��ِم، َواأَ�ْشاأَُل 
ْوًتا؟ َزميلي: َهْل َي�ْشَمُع �شَ

ِب؟ وُت في اْلَخ�شَ        َهْل َيْنَتِقُل ال�شَّ
ُع اْلكي�َس الَّ��ذي َيْحَتوي على ماٍء َعلى  3- اأَ�شَ
َع  اأُذَنُه  اِوَل��ِة، َو اأَْطُلُب ِمْن َزميلي اأَْن َي�شَ الطَّ

َعلى كي�ِس اْلماِء.
4- اأَْطُرُق الّطاِوَل��َة ِمْن اأَ�ْشَفَل ِباْلَقَل��ِم، َواأَ�شاأَُل 

َزميلي:
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اأَْمالأُ اْلَفراَغ في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:
ْوَت َيْنَتِقُل في .................. ْوِت اْلأَذاِن َدليٌل َعلى اأَنَّ ال�شَّ 1- �َشماُع �شَ
ُع  ْوِت َدّقاِت ال�ّشاَعِة اْلَمْو�شوَعِة َتْحَت اْلِو�شاَدِة ِعْنَدما َت�شَ 2- �َشماُع �شَ
ْوَت َيْنَتِقُل في.................... اأُُذَنَك َفْوَق الِو�شاَدِة َدليٌل َعلى اأَنَّ ال�شَّ
ْوَت َيْنَتِقُل  فيَنِة َدليٌل َعلى اأَنَّ ال�شَّ ِك ال�شَّ ْوَت ُمَحرِّ 3- �َشماُع اْلَغّوا�ِس �شَ

في .............................
ْوَت َيْنَتِقُل في ................... ْعِد َدليٌل َعلى اأَنَّ ال�شَّ ْوِت الرَّ 4- �َشماُع �شَ

ُر ما َفَعْلناُه  اِوَلِة، َواأَُكرِّ ُع اْلبالوَن الَّذي َيْحَتوي َعلى َهواٍء َعلى الطَّ 5- اأَ�شَ
ْوُت في اْلَهواِء؟ في اْلُخْطَوِة ال�ّشاِبَقِة. َهْل َيْنَتِقُل ال�شَّ

ْلَبِة َوال�ّشاِئَلِة. ْوُت في اْلَهواِء َواْلَموادِّ ال�شَّ  َيْنَتِقُل ال�شَّ

َنَع ْكِل لأَ�شْ اأَ�ْشَتعيُن ِبال�شَّ
هاِتًفا َخْيِطيًّا .

ْوًتا؟ اأ    - َهْل َي�ْشَمُع �شَ
وُت في اْلماِء؟ ب-  َهْل َيْنَتقُل ال�شَّ

َكاأْ�ٌس بال�ْشتيِكيٌَّة

َخْيٌط
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َدِرها واُت َح�َصَب َم�صْ تَْختَِلُف اْلأَ�صْ ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

ْوِت َزميِلَك؟ ْوُتَك َعْن �شَ  َهْل َيْخَتِلُف �شَ
ْوِتِه ِمْن َغْيِر اأَْن َتراُه؟  َهْل ُيْمِكُنَك َمْعِرَفُة َزميِلَك ِمْن �شَ

َدِرها. َب َم�شْ واِت َح�شَ اْخِتالَف الأَ�شْ

، َوَقَلٍم،   اأَْحتاُج اإِلى: َكاأْ�ٍس ُزجاِجيٍَّة، َوِم�ْشَطَرٍة، َوَمْقَلَمٍة، َوَجَر�ٍس َيَدِويٍّ
َوَمفاتيَح.

 اْلُخُطواُت:
، َواأَْطُلُب ِمْن َزميلي اأَْن ُيْحِدَث  ُع ِقْطَعَة ُقما�ٍس َنظيَفًة َعلى َعْيَنيَّ 1- اأَ�شَ

ٍة. َعًة ُم�ْشَتْخِدًما اإِْحدى الأََدَواِت ال�ّشاِبَقِة في ُكلِّ َمرَّ واًتا ُمَتَنوِّ اأَ�شْ
َدَرْتُه( . َدَرُه )الأَداَة الَّتي اأَ�شْ ُد َم�شْ ْوَت، ُثمَّ اأَُحدِّ 2- اأَ�ْشَمُع ال�شَّ

3- اأُْبقي ِقْطَعَة اْلُقما�ِس َعلى َعْيني، َواأ�ْشَمُع َثالَثًة ِمْن ُزمالئي َيَتَكلَّموَن 
ُد ا�ْشَم ُكلٍّ ِمْنُهْم. واِحًدا ِتَلَو اْلآَخِر، َواأَُحدِّ

واُت ُمَت�شاِبَهٌة؟        َهِل اْلأَ�شْ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ْوَت ُكلٍّ ِمَن: اْلماِء، اْلَحماِم، اْلأَ�َشِد، َوَرِق  ّمي �شَ  ماذا ُن�شَ
ِة؟ َجِر، اْلِقطَّ ال�شَّ

ها؟ واُت َعْن َبْع�شِ  ِلماذا َتْخَتِلُف َهِذِه اْلأَ�شْ

واٍت َن�ْشَتفيُد ِمْنها، َوفاِئَدَة  اأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َثالَثَة اأَ�شْ
ُكلٍّ ِمْنها:

َدِرها. واُت في َنْوِعها ِباْخِتالِف َم�شْ َتْخَتِلُف اْلأَ�شْ

ْوُت اْلفاِئَدُةال�شَّ
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ْوُت الَْغليُظ فيُع َوال�صَّ ْوُت الرَّ ال�صَّ ْر�ُس الرّاِبُع الدَّ

ُجِل؟ ْوِت الرَّ ِة َو�شَ ْوِت اْلَمْراأَ  ما اْلَفْرُق َبْيَن �شَ

وَت اْلَغليَظ. فيَع َوال�شَّ ْوَت الرَّ ال�شَّ

ْمِك. ، َوِقْطَعَتي َمّطاٍط ُمْخَتِلَفَتْيِن في ال�شُّ ْندوٍق َكْرتوِنيٍّ  اأَْحتاُج اإِلى: �شُ
 اْلُخُطواُت: 

ْندوِق 1- اأَُثبُِّت ِقْطَعَتي اْلَمّطاِط َعلى ال�شُّ
وَرِة.    َكما في ال�شّ

                              
ْوِت الّناِتِج، ُثمَّ  �ْشَتِمُع اإِلى ال�شَّ ِة َواأَ ِرُب ُكلَّ َمّطاَطٍة ِبَنْف�ِس اْلُقوَّ 2- اأَ�شْ
ِب ِمَن  ِع  اإِ�شاَرِة )( في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ ُل ما اأَ�ْشَمُعُه ِبَو�شْ اأُ�َشجِّ

اْلَجْدَوِل:
ْوٌت َرفيٌعاْلَمّطاَطُة وٌت َغليٌظ�شَ �شَ

ميَكُة ال�شَّ
الأََقلُّ �ُشْمًكا

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ْوٌت َرفيٌع وٌت َغليٌظ�شَ �شَ

لى َرفيٍع َوَغليٍظ: واَت اْلآِتَيَة اإِ نُِّف في اْلَجْدَوِل اْلأَ�شْ اأُ�شَ
ْوُت  ْوُت اْلأَ�َشِد، �شَ ْوُت اْلَبَقَرِة، �شَ ْوُت الّطْبِل، �شَ �شَ

ِة. ْوُت اْلِقطَّ ْفَدِع، �شَ ْوُت ال�شِّ فوِر، �شَ اْلُع�شْ

واٍت َغليَظٍة. �شْ واٍت َرفيَعٍة َواأَ اإر�شاٌد: َيْطُلُب اْلُمَعلُِّم ِمَن الّطَلَبِة ِذْكَر اأَْمِثَلٍة ِمْن اْلبيَئِة  َعلى اأَ�شْ

دِّ اْلَمّطاَطِة اأَْكَثَر َواأَْكَثَر في الّن�شاِط ال�ّشاِبق َفَهْل َيَتَغيَُّر  اإِذا ُقْمنا ِب�شَ
اِدُر َعْنها؟ اْخَتِبر َذِلَك َعَمِليَّا. وُت ال�شّ ال�شَّ

ها َغليٌظ  ْوِت اْلَمْر اأَِة، َوَبْع�شُ واِت َرفيٌع َك�شَ َبْع�ُس اْلأَ�شْ
ُجِل . وِت الرَّ َك�شَ
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ْوُت الُْمْنَخِف�ُص ْوُت الُْمْرتَِفُع َوال�صَّ ال�صَّ ْر�ُس اْلخاِم�ُس الدَّ

ْوُت ُمْرَتِفًعا، َوَمتى َيكوُن  َمتى َيكوُن ال�شَّ
ا؟ ُمْنَخِف�شً

ا اأَْحياًنا اُأْخرى؟ ْوُت ُمْرَتِفًعا اأَْحياًنا َوُمْنَخِف�شً  ِلماذا َيكوُن ال�شَّ

ُدُر َعْنها  ْوٌت ُمْرَتِفٌع )عاٍل(، َواأَيُُّهما َي�شْ ُدُر َعْنها �شَ  اأيُّ الّدّراَجَتْيِن َي�شْ
ْوٌت ُمْنَخِف�ٌس؟ �شَ

�ٍس، َوَوَرِق َتْغليٍف بال�ْشتيِكيٍّ )اأَو كي�ِس   اأَْحتاُج اإِلى: ِم�ْشَطَرٍة، َوَكاأْ
. ناْيلون(، َوَمّطاَطٍة، َوَحّباِت اأَُرزٍّ

 اْلُخُطواُت:
1- اأَْعَمُل ِغ�شاًء ِبَتْثبيِت َوَرِق التَّْغليِف

َهِة اْلَك�اأْ�ِس.                 اأَِو اْلكي�ِس َعلى ُفوَّ
ُع َحّباِت اْلأَُرزِّ َفْوَق اْلِغ�شاِء  2- اأَ�شَ

ْكِل، َواأَْطُرُق َطْرًقا َخفيًفا.                           َكما في ال�شَّ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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َفَتُه في اْلَجْدَوِل. ُل �شِ ْوًتا؟ اأُ�َشجِّ َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ
3- ِبَحَذٍر، اأَْطُرُق َطْرًقا َقِويًّا َعلى اْلِغ�شاِء .

َفَتُه في اْلَجْدَوِل . ُل �شِ ْوًتا؟ اُأ�َشجِّ اأ   - َهْل اأَ�ْشَمُع �شَ
ْوُت ُمْرَتِفًعا؟ في اأَيِّ اْلحاَلَتْيِن كاَن  ب-  في اأَيِّ اْلحاَلَتْيِن كاَن ال�شَّ

الْهِتزاُز اأَْكَبَر؟
ْوُت )ُمْرَتِفٌع/ ُمْنَخِف�ٌس(ِمْقداُر الْهِتزاِز ال�شَ

َكبيٌر
غيٌر �شَ

ْوُت اْلعالي )اْلُمْرَتِفُع( َيْنُتُج َعِن اْهِتزازاٍت َكبيَرٍة. - ال�شَّ
غيَرٍة. ْوُت اْلُمْنَخِف�ُس َيْنُتُج َعِن اْهِتزازاٍت �شَ - ال�شَّ

ْغالِقِه  ْوًت��ا ُمْرَتِفًعا:ِعْنَد اإِ ِدُر اْلباُب �شَ ف��ي اأَيِّ اْلحاَلَتْيِن ُي�شْ
ُر َذِلَك. ٍة، اأَُف�شِّ ِبِرْفٍق اأَْم ِعْنَد اإِْغالِقِه ِبُقوَّ

وَرِة واِقياٍت  ُجُل في ال�شّ ُع الرَّ  ِلماذا َي�شَ
َعلى اأُُذَنْيِه؟

ٍة . ْخرى ُمْنَخِف�شَ واٍت ُمْرَتِفَعٍة َواأُ اإِْر�شاٌد: َيْطُلُب اْلُمَعلُِّم ِمَن الّطَلَبِة ِذْكَر اأَْمِثَلٍة ِمَن اْلَحياِة َعلى اأَ�شْ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

 اأَ�ْشَتعيُن ِباأُ�ْشَرتي َعلى َتْقييِم َتَعلُّمي.                                                                      
ُن َعَدًدا ِمَن النُّجوِم ِبما َيَتنا�َشُب َوُم�ْشتوى اإِجاَبتي:  اأَُلوِّ

ُف الْهِتزاَز. اأَُعرِّ 1
2

3

4

5

6

��ْوَت َيْنَتِق��ُل  اأُْثِب��ُت َعَمِليًّ��ا اأَنَّ ال�شَّ
َخالَل اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة .

ْوِت اْلَغليِظ. فيَع ِمَن ال�شَّ ْوَت الرَّ اأَُميُِّز ال�شَّ

َدِرِه. َب َم�شْ ْوِت َح�شَ اأَُميُِّز َنْوَع ال�شَّ

ْوَت اْلُمْرَتِفَع )اْلعالي( ِمَن  اأَُميُِّز ال�شَّ
ْوِت اْلُمْنَخِف�ِس.  ال�شَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

��وَت َيْن�شاأُ َعِن اْهِتزاِز  اأَُبيُِّن اأَ نَّ ال�شَّ
اْلأَْج�شاِم.
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ْوٌت  �شَ َعْنها  ُدُر  َي�شْ الَّتي  وَرِة  ال�شّ َتْحَت   )( �شاَرَة  اإِ ُع  اأَ�شَ  -1
ُمْرَتِفٌع:
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ْلٌب،  ْوُت )َهواٌء، �شَ 2- اأَْكُتُب ا�ْشَم اْلَو�َشِط الَّذي اْنَتَقَل ِخالَلُه ال�شَّ
�شاِئٌل( َتْحَت ُكلِّ �شورٍة.
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3- اأَْمالأُ اْلَفراَغ في اْلُجَمِل اْلآِتَيِة: 
ْوَت  ال�شَّ لأَنَّ  باَحِة؛  ال�شِّ ِعْنَد  اْلماِء  َتْحَت  ْمَع  ال�شَّ -اأَ�ْشَتطيُع  اأ  

َيْنَتِقُل ِخالَل ...............................
واُت َعن ..................... الأَْج�شاِم. ب-َتْنُتُج اْلأَ�شْ

ْوُت اْلُمرَتِفُع )اْلعالي( َعِن اْهِتزاٍز ................. ج�-َيْن�شاأُ ال�شَّ

َغْيُر  اأَْو  حيٌح  اْلآِتَيِة )�ُشلوٌك �شَ لوكاِت  ال�شُّ ِدُر ُحْكًما َعلى  اأُ�شْ  -4
حيٍح(: �شَ

ا. ْوٍت عاٍل ِجدًّ ّياَرِة، َوَي�ْشَمُع اْلِمْذياَع ِب�شَ ُل رامي ِبال�شَّ َيَتَجوَّ اأ   - 
روَرِة. ّياَرِة اإِّل ِلل�شَّ ب-ل َي�ْشَتْخِدُم ُعَمُر زاموَر ال�شَّ

ج�- اأَقاَمْت ُمنى َحْفاًل ِبُمنا�َشَبِة َنجاِحها، َوَلْم َت�ْشَتْخِدْم ُمَكبِّراِت 
ْوِت. ال�شَّ

ْوَتُه عاِلًيا. ُث عاِمٌر َمَع ُمَعلِِّمِه َيْرَفُع �شَ د  - ِعْنَدما َيَتَحدَّ
ْنفاِق. ُع اأَْحَمُد واِقياِت  اأُُذٍن في اأَْثناَء َعَمِلِه في َحْفِر الأَ ه� -َي�شَ
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الْبيئَُة
الَوْحَدُة الّثاِمَنُة

8
قاَل اهللُ تَعالى:

)�شوَرُة الأَْعراِف، اْلآَيُة 85(

ما اْلبيَئُة؟ وما َعالَقُة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة ِبها؟	•

}
{

www.elearning.jo  : جوُع اإلى اْلَمْوِقِع الإِِلْكترونيِّ  ِلال�ْشِتزاَدِة َحْوَل َمْو�شوِع اْلَوْحَدِة ُيْمِكُن الرُّ
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ناُت اْلبيَئِة؟ ما ُمَكوِّ

ما اْلَمْوِطُن؟

ِث؟ َكْيَف َنْحمي اْلبيَئَة ِمَن التََّلوُّ

ها في اْلبيَئِة؟ ما َعالَقُة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة ِبَبْع�شِ

�ِشْف َمًعا َتْكْ ِلَن�شْْْْْ
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الْبيئَُة ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ناِت البيَئِة ِمْن َحْوِلنا. ُمَكوِّ

 اأَْذَهُب َوُزمالِئَي في ِزياَرٍة اإِلى َحديَقِة اْلَمْدَر�َشِة اأَْو َمْنِطَقٍة ُمجاِوَرٍة 
�ِس. َلها، َواأَر�ُشُم ما اأُ�شاِهُدُه في اْلَمكاِن اْلُمَخ�شَّ

 ما اْلبيَئُة؟ 
ناُت اْلبيَئِة؟    ما ُمَكوِّ

ناُت( الَْحيَُّة اْلأَ�ْصياُء )الُْمَكوِّ

ناُت( َغْيُر الَْحيَِّة اْلأَ�ْصياُء )الُْمَكوِّ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ناُت بيَئِة َحديَقِة َمْدَر�َشتي؟  ما ُمَكوِّ
..............................................................................    

ُث ِلُزمالئي َعّم��ا اأُ�شاِهُدُه  اأََتَخيَّ��ُل َنْف�شي في غاَب��ٍة َواأََتَحدَّ
ناٍت َغْيِر َحيٍَّة. ناٍت َحيٍَّة، َوُمَكوِّ نُِّفُه اإِلى ُمَكوِّ فيها، َواأَ�شَ

تاء؛ ل�ْشِتْخداِمها  ِل ال�شِّ َيْلَجاأُ َبْع�ُس اْلأَ�ْشخا�ِس اإِلى َقْطِع اْلأَ�ْشجاِر في َف�شْ
في التَّْدِفَئِة. ما َراأُْيَك؟

ناٍت َحيٍَّة  - اْلبيئَ�����ُة: ِهَي اْلَمكاُن، َوما يوَج��ُد فيِه ِمْن ُمَكوِّ
َوَغْيِرَحيٍَّة )اْلجَماداُت(.       

ناُت اْلَحيَُّة:ِهَي اْلكاِئن��اُت اْلَحيَُّة اْلَمْوجوَدُة في اْلبيَئِة  - اْلُمَكوِّ
ِمْثَل اْلَحَيواناِت، َوالنَّباتاِت، َواْلإِْن�شاِن. 

ن��اُت َغْي��ُر اْلَحيَّ��ِة: ِمْثَل اْلم��اِء، َواْلَه��واِء، َوالتُّراِب،  - اْلُمَكوِّ
خوِر. َوال�شُّ
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الْكاِئناُت الَْحيَُّة في َمواِطِنها ْر�ُس الّثاني الدَّ

َمواِطَن اْلكاِئناِت اْلحيَِّة.

ْحراِء، َفَهْل يوَجُد في اْلغاَبِة ِجماٌل؟  َيعي�ُس اْلَجَمُل عاَدًة في ال�شَّ
 ما الَّذي َيْجَعُل َبْع�َس اْلَحَيواناِت َتعي�ُس في اأَماِكَن ُمَعيََّنٍة َدوَن َغْيِرها؟

جيُب َعِن الأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر الآِتَيَة، َواأُ ُل ال�شُّ  اأََتاأَمَّ

ماذا َيْحُدُث ِلاْلأَ�ْشماِك اإِذا 
اأُْخِرَجْت ِمَن اْلماِء؟

َهْل َتعي�ُس �َشَجَرُة التُّّفاِح 
ْحراِء؟ في ال�شَّ

َهْل ُيْمِكُن اأَْن َيقوَم اْلَجَمُل 
؟ بِّ اْلُقْطِبيِّ ِبرْحَلٍة ِلزياَرِة الدُّ

َهْل ُيْمِكُن اأَْن َيَتباَدَل اْلأَ�َشُد 
ِه َمَع اْلحوِت؟ َمكاَن َعْي�شِ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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َخ�شاِئ�َس اْلَمْوِطِن.

؟ َب ِلَحياِة اْلكاِئِن اْلَحيِّ ّمي اْلَمكاَن اْلُمنا�شِ  ماذا ُن�شَ

 اإِذا كاَن ِلُكلِّ كاِئٍن َحيٍّ َمْوِطٌن خا�سٌّ ِبِه، فما َخ�شاِئ�ُس َهذا اْلَموِطِن؟

َبَة ِلُكلِّ َمْوِطٍن في ما َياأْتي َواأَْكُتُبها اأَ�ْشَفَلُه.  اأَْختاُر اْلَخ�شاِئ�َس اْلُمنا�شِ
ٌن ِمْن ِمياٍه ماِلَحٍة.                                – َكثيَرُة اْلأَ�ْشجاِر. - َمَكوَّ
ْيًفا.                – َقليَلُة اْلأَْمطاِر.       – َقليَلُة النَّباتاِت. ٌة �شَ - حارَّ

الَمْوِطُن: َمكاٌن َيِجُد فيِه اْلكاِئُن اْلَحيُّ ما َيْحتاُجُه ِلَيعي�َس 
كاْلِغذاِء َواْلماِء َوالَماأَوى.

غاَبٌة

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

ْحراُءَبْحٌر �شَ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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، اأَمطاُرُه َقليَلٌة، َيعي�ُس فيِه اْلَجَمُل  ْحراُء َمْوِطٌن جافٌّ - ال�شَّ
واأَ�ْشجاُر النَّخيِل.

- اْلغاَبُة َمْوِطٌن اأَ�ْشجاُرُه َكثيَرٌة َوَكبيَرٌة، َيعي�ُس فيِه اْلِقْرُد َوالثَّْعَلُب 
َواأَ�ْشجاُر الَبّلوِط. 

، ِمياُهُه ماِلَحٌة، َتعي�ُس فيه اْلأَ�ْشماُك َواْلحيتاُن  - اْلَبْحُر َمْوِطٌن ماِئيٌّ
َواْلأَْع�شاُب اْلَبْحِريَُّة.

اأُ�َشاِعُد اْلَحَيواناِت َعلى اْلَعْوَدِة  اإِلى َمواِطِنها ِبَر�ْشِم َخطٍّ 
َبْيَن اْلَحَيواِن َوَمْوِطِنِه.
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ِمَن  اأَْختاُر  ُثمَّ  اْلَمْوِطِن،  َهذا  َوَخ�شاِئ�ِس  اْلِبْطريِق،  َمْوِطِن  َعْن  اأَْبَحُث 
ِع  اإِ�شاَرِة )( في الُمَربَِّع اْلُمقاِبِل: ُبُه، ِبَو�شْ اْلِعباراِت اْلآِتَيِة ما ُينا�شِ

 ُمْعَتِدُل اْلَحراَرِة
َعٌة َوَكثيَرٌة  َنباتاُتُه ُمَتَنوِّ

 ُيَغّطيِه اْلَجليُد
 َتْكُثُر ِفيِه اْلَمراعي

ا  باِرٌد ِجدًّ
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َعالقاُت الْكاِئناِت الَْحيَِّة ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

�شاَهَد اأَْحَمُد َبْرناَمًجا ِتْلِفزيوِنيًّا َعِن اْلغاباِت واْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي 
َتعي�ُس فيها، َولَحَظ ُوجوَد اْلَكثيِر ِمَن الَحيَواناِت َوالنَّباتاِت. 

ْفَدُع  َجِر، وال�شِّ راَفُة َياْأُكالِن اْلأَْع�شاَب َواأَْوراَق ال�شَّ كاَن اْلَغ��زاُل والزَّ
َة  ��راِت، َوكاَن اْلَفْهُد ُيراِقُب اْلَغ��زاَل، َوَيَتَحيَُّن اْلُفْر�شَ ط��اُد اْلَح�شَ َي�شْ

ماِء َواْلَتَقَط  اأَْفعى. ِطياِدِه، َوَفْجاأًَة َهَبَط َن�ْشٌر ِمَن ال�شَّ ل�شْ
َب اأَْحَمُد، َواأََخَذ َيَت�شاَءُل َعِن اْلَعالقاِت َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.  َتَعجَّ

 َفما ِهَي َهِذِه اْلَعالقاُت؟

ا. ها َبْع�شً َعالَقَة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمَع َبْع�شِ

ِة:  اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة اْلُمَتَعلَِّقِة ِباْلِق�شَّ
ِة. 1- اأُ�َشّمي اْلكاِئناِت اْلَحيََّة الَّتي َوَرَدْت في اْلِق�شَّ

ِة؟ 2- ما اْلَحَيواناُت اآِكَلُة النَّباتاِت الَّتي َوَرَدْت في اْلِق�شَّ
ِة؟ 3- ما اْلَحَيواناُت اآِكَلُة اللُّحوِم الَّتي َوَرَدْت في اْلِق�شَّ

4- اأُْكِمُل اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة:
ى َعلى ................. َيَتَغّذى اْلَفْهُد َعلى ................ الَّذي َيَتغذَّ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ها الآَخُر  َبْع�ُس اْلَحَيواناِت َتَتَغّذى َعل��ى الّنباتاِت َو َبْع�شُ
َيَتَغّذى َعلى َحَيواناٍت اأُْخرى. 

قوِر، َفزاَد َعَدُد اْلأَراِنِب اْلَبِريَِّة. ْيُد ال�شُّ في اأََحِد اْلُبلداِن َكُثَر �شَ
 ما �َشَبُب ِزياَدِة َعَدِد اْلأَراِنِب؟

 ما اْلُم�ْشِكَلُة الَّتي َتَتوقَُّع ُحدوَثها َنتيَجَة ِزياَدِة َعَدِد اْلأَراِنِب؟
 اْقَتِرْح َحالًّ ِلَهِذِه اْلُم�ْشِكَلِة.

ُل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلَحَيواِن َوَطعاِمِه:  اأَ�شِ
 

�َشَمَكُة ِقْر�ٍس                           َدجاَجٌة
 ِذْئٌب                                     اأَْع�شاٌب
ْفَدٌع                                  َخروٌف �شِ

غيَرٌة َخروٌف                                 �َشَمَكٌة �شَ
َرٌة                                                                  َح�شَ

طعاُمُه الْحيواُن



60

ثاُت الْبيئَِة ُمَلوِّ ْر�ُس الرّاِبُع الدَّ

لى  َل اإِ َذَهَب  اأَْحَمُد َوعاِئَلُتُه اإِلى �شاِطِئ اْلَبْحِر في ُنْزَهٍة، َوِعْنَدما َو�شَ
ُر َعلى  ال�ّشاِط��ِئ، لَحَظ اَأْحَمُد ُوجوَد َعَدٍد ِم��َن الأَ�ْشماِك اْلَميَِّتِة َتْنَت�شِ
ال�ّشاِط��ِئ. َكما لَحَظ ُوجوَد ُبَقٍع ِم��َن النَّْفِط َتْطفو َعلى �َشْطِح اْلماِء. 
َر اأَْحَمُد في �َشَبِب َم��ْوِت اْلأَ�ْشماِك، َوَت�شاَءَل اإِْن كاَن ُهناَك َعالَقٌة  َفكَّ

َبْيَن ُوجوِد ُبَقِع النَّْفِط َوَمْوِت الأَ�ْشماِك، َفَهْل ُهناَك َعالَقٌة ِفْعاًل؟

اأََثَر النُّفاياِت في اْلبيَئِة.

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها:  اأُلِحُظ ال�شُّ

ّياراِت َواْلَم�شاِنِع ُنفاياٌت َمْنِزِليٌَّةُدخاُن ال�شَّ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ُنفاياُت اْلَم�شاِنِع ِمياٌه عاِدَمٌة )ِمياُه اْلَمجاري(

َثُر  ْرِب، ما اأَ ُث اْلِمياُه اْلعاِدَمُة )ِمياُه اْلَمجاري( اآباَر ِمياِه ال�شُّ 1- ُتَلوِّ
ِة َمْن َي�ْشَرُب َهِذِه اْلِمياَه؟ حَّ َذِلَك في �شِ

، ماذا َيْحُدُث  يَّ ّياراِت الَهواَء اْلَجوِّ ُث ُدخاُن اْلَم�شاِنِع وال�شَّ 2- ُيَلوِّ
�َس َهذا الَهواَء؟ ِلالإِْن�شاِن اإِذا َتَنفَّ

ِة اْلإِْن�شاِن؟ حَّ َثُر النُّفاياِت اْلَمْنِزِليَِّة )اْلُقماَمِة( اْلُمَتراِكَمِة في �شِ 3- ما اأَ

لى اْلم��اِء اأَِو اْلَهواِء اَأِو  ٍة اإِ ُث ُه��َو ُدخوُل َموادَّ �ش��ارَّ - الَتَل��وُّ
التُّْرَبِة.

ُب  رِّ ّياراِت َوالنَّْفُط اْلُمَت�شَ -النُّفاياُت َوُدخاُن اْلَم�شاِنِع َوال�شَّ
بُِّب الأَْمرا�َس ِلاْلإِْن�شاِن.  ثاٌت ِلْلبيَئِة، َوُت�شَ اإِلى اْلَبْحِر ُكلُّها ُملَّوِّ
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��ُل ِبَخطٍّ َبْيَن ُكلِّ �ش��وَرٍة  َوالكاِئِن اْلَحيِّ  اأَِو الكاِئناِت  اأَ�شِ
ثاِت الّظاِهَرِة فيها.             الَحيَِّة الَّتي ُيْمِكُن اأَْن َتَتاأَثَّر ِباْلُمَلوِّ
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طادوَن اْلَأ�ْشماَك  فاِف َنْهٍر، وَي�شْ ْحدى اْلُقرى َعلى �شِ َيعي�ُس �ُشّكاُن اإِ
َنٍع ِعْنَد  ِركاِت ِباإِن�شاِء َم�شْ دى ال�شَّ ْ ِمْنُه، َفَياأْكلوَن َوَي�ْشَربوَن. قاَمْت اإحِ
َمْنَبِع النَّْهِر، َواأََخَذْت ُتْلقي ُمَخلَّفاِتِه في النَّْهِر، ما َتاأَثيُر َذِلَك في َحياِة 

فوا؟ رَّ اأَهِل اْلَقْرَيِة؟ َوَكْيَف َيِجُب اأَْن َيَت�شَ



64

ِث ِحمايَُة البيئَِة ِمَن التََّلوُّ ْر�ُس الخاِم�ُس الدَّ

ِبَعَمٍل  ُزَمالِئِه  َمَع  َيقوُم  َوُهَو  اْلبيَئِة،  ِدقاِء  اأَ�شْ َجْمِعيَِّة  في  ٌو  ُع�شْ �شاِمٌر 
ُرقاِت. واِرِع َوالطُّ ِعيٍّ ِلَتْنظيِف ال�شَّ َتَطوُّ

 ما َراأُْيَك ِبما َيْفَعلوَن؟
ديًقا ِلْلبيَئِة ِمْثَلُهم؟  َهْل ُتِحبُّ اأَْن َتكوَن �شَ

ِدقاَء ِلْلبيَئِة؟ َكْيَف َنكوُن اأَ�شْ

وَرِة اْلُمَعبَِّرِة َعِن  ُع اإِ�شاَرَة )( َتْحَت ال�شّ َوَر، ُث��مَّ اأَ�شَ  اأُلِحُظ ال�شُّ
وَرِة  حي��ِح ِلِحماَيِة اْلبيَئ��ِة، واإِ�شاَرَة )( َتَح��َت ال�شّ ل��وِك ال�شَّ ال�شُّ

ِث ِلْلبيَئِة. لوِك اْلُمَلوِّ اْلُمَعبَِّرِة َعِن ال�شُّ

تَكْ�شْف َمًعا لنَ�شْ
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ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي، اأَْكُتُب ُجْمَلًة َعْن ِحماَيِة اْلبيَئِة ِلَتكوَن 
عاًرا لاِْلأُ�ْشبوِع. �شِ

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

ْلَبِة، واإِع��اَدِة ا�ْشِتْخداِمها. ما  َوِل ِبَف��ْرِز النُّفاياِت ال�شَّ َتق��وُم َبْع�ُس الدُّ
الفاِئَدُة ِمْن َذِلَك؟

ِث َعْن َطريِق:  َنْحمي اْلبيَئَة ِمَن التََّلوُّ
ِة َلها. �شَ ِع النُّفاياِت في اْلأَماِكِن اْلُمَخ�شَّ - َو�شْ

خاِن ِمَن اْلَمْرَكباِت. - َتْقليِل ُخروِج الدُّ
اآِمَنٍة؛ للمحاَفظِة  ِبَطريَقٍة  اْلَم�شاِنِع  ُنفاياِت  التََّخلُّ�ِس ِمن   -

ناِت البيَئِة، ِمْن ِمثْل الماِء والهواِء. على ُمَكوِّ
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ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

 اأَ�ْشَتعيُن ِباأُ�ْشَرتي َعلى َتْقييِم َتَعلُّمي.                                                                      
ُن َعَدًدا ِمَن النُّجوِم ِبما َيَتنا�َشُب َوُم�ْشتوى اإِجاَبتي:  اأَُلوِّ

ُف اْلبيَئَة. اأَُعرِّ 1
2

3
4
5
6

7

8

ها. ِف َخ�شاِئ�شِ اأَُميُِّز َبْيَن اْلبيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة ِبَتَعرُّ

َبِة. اأَْرِبُط َبْيَن اْلَحَيواِن َوبيَئِتِه اْلُمنا�شِ

اأَْذُكُر َمواِطَن َبْع�ِس اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت.

ديَقًة ِلْلبيَئ��ِة ِعْنِد التَّعاُمِل  اأَُطبِّ��ُق �ُشلوكاٍت �شَ
َمَع النُّفاياِت.

ثاِت اْلبيَئِة. اأْذُكُر َبْع�َس ُمَلوِّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ْقُم ْقييُماْلِمْعياُرالرَّ التَّ

ن��اِت اْلبيَئِة اْلَحيَّ��ِة َوَغْيِر اْلَحيَِّة  اأَُميِّ��ُز َبْيَن ُمَكوِّ
)اْلَجمادات(.

اأَْرِبُط َبْيَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة ِمْن َحْيُث اْعِتماُدها 
ها في ِغَذاِئها. َعلى َبْع�شِ
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ناِت اْلبيَئِة اْلَحيَِّة، َوِباللَّْوِن الأَْزَرِق   ــِر  ُمَكوِّ ُن ِباللَّْوِن الأَْخ�صَ 1- اأَُلوِّ
ناِت اْلبيَئِة َغْيِر اْلَحيَِّة.  ُمَكوِّ

َوالَّذي   ، الأَْزَرِق  ِباللَّْوِن  اْلَبْحُر  َموِطُنُه  الَّذي  اْلَحَيواَن  ُن  اأَُلوِّ  -2
، َوالَّذي َموِطُنُه اْلغاَبُة ِباللَّْوِن  َفِر  ْحراُء ِباللَّْوِن اْلأَ�صْ َمْوِطُنُه ال�شَّ

ِر  .      الأَْخ�صَ
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ِب في  ��َوِر، َواأَْكُتُب ا�ْش��َم اْلكاِئِن اْلَح��يِّ اْلُمنا�شِ 3- اأَ�ْشَتعي��ُن ِبال�شُّ
اْلَفراِغ اْلَمْوجوِد في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلآِتَيِة:

اأ   - َتَتَغّذى اْلَجراَدُة َعلى ......................
ْفَدُع َعلى ...................... ب- َيَتَغّذى ال�شِّ
ج�- َتَتَغّذى اْلأَْفعى َعلى ........................
ْقُر َعلى ........................ د  - َيَتَغّذى ال�شَّ

ْفَدٌع �شِ

َنباٌتَجراَدٌة

ْقٌر �شَ اأَْفعى
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�شاَرَة )( اأَماَم  حيَحِة، َواإِ �شاَرَة )( اأَماَم اْلِعباراِت ال�شَّ ُع اإِ 4- اأَ�شَ
اْلِعباراِت اْلَخَطاأِ في ما َياْأتي:

ناِت اْلبيَئِة َغْيِراْلَحيَِّة.  )    ( وِّ اأ   - اْلَهواُء ِمْن ُمَكَ
ب- َيعي�ُس اْلحوُت في اْلَبْحِر.  )     (

ج�- َيَتَغّذى اْلأَْرَنُب َعلى اْلَغزاِل.  )    (
ْن�شاِن.  )    ( ا ِلاْلإِ بُِّب ُدخاُن اْلَم�شاِنِع اأَْمرا�شً د  - ُي�شَ

ه�- َمْوِطُن اْلَجَمِل ُهَو اْلغاَبُة. )   (
ْحراُء. )    ( و - �َشَجَرُة النَّخيِل َمْوِطُنها ال�شَّ

5-  اأَُحلُّ الأُْحِجَيَة اْلآِتَيَة:
َمك. )1( َمْوِطُن ال�شَّ

. )2( َحَيواٌن َمْنِزِليٌّ
)3( َنْبَتٌة َنْزَرُعها في اْلأَْغواِر.

)4( ُي�ْشِبُه اْلَغزاَل، َوَيعي�ُس في اْلباِدَيِة اْلأُْرُدِنيَِّة.
ْخٌم َمْوِطُنُه اْلغاَبُة. )5( َحَيواٌن �شَ

)6( طاِئٌر جاِرٌح َيعي�ُس في اْلِجباِل.
)7( َحَيواٌن َلُه َرَقَبٌة َطويَلٌة َويعي�ُس في اْلغاَبِة.

4
5

6

7

ل
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