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�صحـــــــــر عبــــد الكريــــم فيـــــا�ش
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اْلماُء

الَْوْحَدُة الْخاِم�َصُة

ِمْن اأَْيَن َياْأتي ماُء اْلَمَطِر؟ َواأَْيَن َيْذَهُب؟

قاَل اللُّه تَعالى:

﴾                                                                                      ﴿

يُة )68، 69(.  سوَرُة الآْواِقَعِة، الآْ
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فيَم َيْخَتِلُف ماُء اْلَبْحِر َعِن اْلماِء 
الَّذي َن�ْشَرُبُه؟

َكْيَف َنْجَعُل اْلماَء اْلماِلَح �شاِلًحا 
ْرِب؟ ِلل�شُّ

ما َم�شاِدُر ِمياِه اْلأَْر�ِس؟

ِمْن اأَْيَن َياْأتي اْلماُء اْلَمْوجوُد في 
اْلُغيوِم؟

غيرُ،  ُف ال�صَّ تَكْ�صِ اأَنا الُْم�صْ
ِئلَِة الُْمثيرِة  اأَْطَرُح َعَدًدا ِمَن اْلأَ�صْ

جابَِة َعنْها  لى اْلإِ ُل اإِ نَتََو�صَّ ِللتَّْفكيِر، �صَ
في ِنهايَِة الَْوْحَدِة.

ْف َمًعا ... تَكْ�صِ ِلنَ�صْ
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قاِئَلًة:  اأَباهـا  �َشَمُر  اَألَْت  َف�شَ ِبَغـزاَرٍة،  َيْوًما  َوالثُّلوُج  اْلأَْمطاُر  َت�شاَقَطِت 
اأَْيَن َتْذَهُب ِمياُه اْلأَْمطاِر َوالثُّلوِج يا اأَبي َبْعَد اأَْن َت�ْشُقَط َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟ 
َعديَدٍة،  اأَماِكَن  في  ُع  َوَيَتَوزَّ َطويَلٍة،  ِرْحَلٍة  في  اْلماُء  ي�شيُر  اْلأَُب:  اأَجاَب 
خوِر اْلِق�ْشَرِة  ُه ِخالَل �شُ ُب َبْع�شُ رَّ ُه َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِس، َويَت�شَ َفَيْبقى َبْع�شُ

يَِّة، َوَي�ْشَتِقرُّ فيها َتْحت �َشْطِح اْلأَْر�ِس. اْلأَْر�شِ

ِمياٌه َجْوِفيَّة َنْهر
َبْحر �شخور

ُبَحيرة

ْكَل، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: ُل ال�شَّ ● اأََتاأَمَّ
ْطِحيََّة َواْلِمياَه اْلَجْوِفيََّة. اْلِمياَه ال�شَّ

ُة  ُة َواْلِمياُه اْلَجْوِفيَّ ْطِحيَّ اْلِمياُه ال�سَّ ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ
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ُع اْلماُء الَّذي َي�ْشُقُط َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟ 1 - اأَْيَن َيَتَوزَّ
ُع َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟ ي اْلماَء الَّذي َيَتَوزَّ مِّ 2 - ماذا ُن�شَ

3 - ِمْن اأَْيَن َيْخُرُج ماُء اْلَينابيِع َواْلآباِر؟ 
َتْحت  يَِّة  اْلأَْر�شِ اْلِق�ْشَرِة  خوِر  �شُ في  ُن  ُيَخزَّ الَّذي  اْلماَء  ي  مِّ ُن�شَ ماذا   -  4

�َشْطِح اْلأَْر�ِس؟  

ْطِحيَُّة: ِهَي اْلِمياُه الَّتي ُتْوَجُد َعلى �َشْطِح اْلأَْر�ِس،  اْلِمياُه ال�شَّ  -
َوِمْن َم�شاِدِرها ِمياُه اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت َواْلأَْنهاِر  َواْلُبَحْيراِت.

يَِّة،  ُب ِخالَل اْلِق�ْشَرِة اْلأَْر�شِ رَّ اْلِمياُه اْلَجْوِفيَُّة: ِهَي اْلِمياُه الَّتي َتَت�شَ  -
خوِر َتْحت �َشْطِح اْلأَْر�ِس، َوِمْن َم�شاِدِرها ِمياُه  ُن في ال�شُّ َوُتَخزَّ

اْلَينابيِع َواْلآباِر.   

ُسَؤاٌل 

ْن�شاُن ِلَتْخزيِن ِمياِه اْلأَْمطاِر. ُد َبْع�َس اْلَو�شاِئِل الَّتي َي�ْشَتْخِدُمها اْلإِ 	اأَُعدِّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ر في �َشَبِب ذِلَك. اماِت ماعيَن �شاِخَنٌة، فكِّ ِمياُه ُحمَّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ْطِحيَِّة َوَم�شاِدَر اْلِمياِه اْلَجْوِفيَِّة،  َبْعَد اأَْن َعَرَفْت �َشَمُر َم�شاِدَر اْلِمياِه ال�شَّ
ُلُح  َي�شْ َواأيُّهما  اْلَينابيِع،  َوِمياِه  اْلِبحاِر  ِمياِه  َبْيَن  اْلَفْرِق  َعِن  اأَباها  َلْت  �َشاأَ

ْرِب. لِل�شُّ

● اْلُخُطواُت:
يََّتْيِن ُمَت�شاِوَيَتْيِن ِمَن اْلماِء في َكاأْ�َشْيِن. ُع َكمِّ اأَ�شَ  - 1

عاِم في اْلَكاأْ�ِس اْلأُولى. َقًة ِمْن ِمْلِح الطَّ ُع ِمْلَعَ اأَ�شَ  - 2

ُن ُمالَحظاتي. ُق اْلماَء في ُكلٍّ ِمَن اْلَكاأْ�َشْيِن، َواأَُدوِّ اأََتَذوَّ  - 3
َر اْلماُء ُكلُُّه. َدِر اْلَحراِريِّ َحتَّى َيَتَبخَّ ُع اْلَكاأْ�َس اْلأُولى َفْوَق اْلَم�شْ اأَ�شَ  - 4
َر اْلماُء ُكلُُّه. َدِر اْلَحراِريِّ َحتَّى َيَتَبخَّ ُع اْلَكاأْ�َس الثَّاِنَيَة َفْوَق اْلَم�شْ اأَ�شَ  - 5

● اأَْحتاُج اإِلى:
، َوَكاأْ�َشْيِن ُزجاِجيََّتْيِن، َوِمْلِح َطعاٍم، وِمْلَعَقٍة. َدٍر َحراِريٍّ ماٍء، َوَم�شْ

اْلماُء اْلَعْذُب َواْلماُء اْلماِلُح اني ْر�ُس الثَّ الدَّ

َخ�شاِئ�َس اْلماِء اْلَعْذِب َواْلماِء اْلماِلِح.
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ا  يٍَّة َقليَلٍة ِجدًّ اْلماُء اْلَعْذُب: ُهَو اْلماُء الَّذي َيْحَتوي َعلى َكمِّ  -
ِمَن اْلأَْمالِح.

يٍَّة َكبيَرٍة ِمَن اْلأَْمالِح.  اْلماُء اْلماِلُح: ُهَو اْلماُء الَّذي َيْحَتوي َعلى َكمِّ  -
ا ماُء اْلَينابيِع َفُهَو َعْذٌب. ماُء اْلَبْحِر ماِلٌح، اأَمَّ  -

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

اْلماُء  اأَِم  اْلماِلُح،  اْلماُء  اْلأَْر�ِس:  �َشْطِح  َعلى  اأَْكَبَر  يٍَّة  ِبَكمِّ ُيْوَجُد  اأَيُُّهما 
جاَبتي َمَع ُزمالِئي. اْلَعْذُب؟ اأُناِق�ُس اإِ

	َتعي�ُس اْلأَ�ْشماُك في اْلِبحاِر، َفِلماذا ل َتعي�ُس في اْلَبْحِر اْلَميِِّت؟

ُسَؤاٌل 

ى في َقْعِر ُكلِّ َكاأْ�ٍس، َواأُقاِرُن َبْيَنُهما. اأُلِحُظ ما َتَبقَّ  - 6
ِلماذا ل َن�ْشَرُب ِمْن ماِء اْلَبْحِر؟  ...............................  

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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اْلَمَطُر  َبَداأَ  اْلَمْدَر�َشِة،  لى  اإِ ذاِهَبًة  َمْرَوُة  كاَنْت  َبْيَنما 
ـَِة اهلِل، َوقـاَلْت ُمخاِطَبـًة  َيْنـِزُل ِبَغـزاَرٍة، َفَفـِرَحـْت ِبِنْعم

َقطَراِت اْلماِء: ِمْن اأَْيَن ِجْئِت؟
ْت َقْطـَرُة مـاٍء في اأُُذِنهـا: َلَقـْد ِجْئـُت ِمـَن  َهَم�شَ

ٍة. َلْيِه في َدْوَرٍة ُم�ْشَتِمرَّ اْلُمحيِط َو�َشاأَعوُد اإِ

ْكَل، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: ُل ال�شَّ ● اأََتاأَمَّ

ْم�ِس؟ ماذا َيْحُدُث ِلِمياِه اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت ِبفْعِل َحراَرِة ال�شَّ  - 1
..........................................................................  

اأَْنِزُل ِمَن اْلَغْيَمِة 
لى اْلأَْر�ِس ُل اإِ َواأَ�شِ

ُل َمَع َزميالتي  اأُ�َشكِّ
َغْيَمًة

ُرني َحراَرُة  ُتَبخِّ
ْم�ِس ال�شَّ

اأَْجري َمَع َرفيقاتي في 
اْلأَْوِدَيِة َواْلأَْنهاِر

نا اإِلى اْلُمحيِط،  َيعوُد بْع�شُ
نا َيْدُخُل في باِطِن اْلأَْر�ِس. َوَبْع�شُ

بيَعِة َدْوَرُة اْلماِء في الطَّ اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

بيَعِة. َدْوَرَة اْلماِء في الطَّ

َنْهر
َبْحر
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بيَعِة َنتيَجًة ِلْلَعَمِليَّاِت اْلآِتَيِة: َتْحُدُث َدْوَرُة اْلماِء في الطَّ
لى اْلأَْعلى. عوُدُه اإِ ُر اْلماِء ِمَن اْلُمحيطاِت َواْلِبحاِر، َو�شُ - َتَبخُّ

ُن اْلُغيومِ ِمْنُه. - َتكاُثُف ُبخاِر اْلماِء، َوَتَكوُّ
- َت�شاُقُط اْلماِء ِمَن اْلُغيومِ َعلى �َشْكل َمَطٍر، اأَْو َثْلجٍ، اأَْو َبَردٍ.
ُرُه ِمْن َجديدٍ. لى اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت، َوَتَبخُّ - َعْوَدُة اْلماِء اإِ

ُسَؤاٌل 
بيَعِة،  ُن َدْوَرَة اْلماِء في الطَّ 	اأَُلوِّ

َواأَْكـُتـُب في         اْلَكِلَمـَة 
ـا َياأْتي: َبَة ِممَّ اْلُمنا�شِ

ـٌر، َتكاُثـٌف، َهْطـٌل،  َتَبخُّ
ٌع في اْلِبحاِر. َتَجمُّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ِلماذا ل َتِجفُّ ِمياُه اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت؟

ماذا َيْحُدُث ِلُبخاِر اْلماِء ِعْنَدما َيْرَتِفُع اإِلى اأَْعلى؟  - 2
..........................................................................  

ماذا يحدُث ِلقَطراِت اْلماِء اْلَمْوجوَدِة في اْلُغيوِم؟  - 3
..........................................................................  

اأَْيَن َتْذَهُب ِمياُه اْلأَْمطاِر؟  - 4
..................................................................... ِلَنَتَعلَّْم 

َمًعا...
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ْرِب، َفَكْيَف َنْجَعُلُه �شاِلًحا  َعَرْفَت اأَنَّ ماَء اْلَبْحِر ماِلٌح، َوَغْيُر �شاِلٍح لِل�شُّ
ْرِب؟ لِل�شُّ

● اْلُخُطواُت:
. َدِر اْلَحراِريِّ يًَّة ِمَن اْلماِء في اْلَكاأْ�ِس، َواأَْتُرُكُه َيْغلي َعلى اْلَم�شْ ُع َكمِّ اأَ�شَ  - 1

ُع اْلَكاأْ�َس الثَّاِنَيَة َفْوَق اْلَكاْأ�ِس اْلأُولى، َواأُلِحُظ ما َيْحُدُث. اأَ�شَ  - 2

ْرِب؟ َكْيَف َنْجَعُل اْلماَء �ساِلًحا ِلل�سُّ اِبُع ْر�ُس الرَّ الدَّ

● اأَْحتاُج اإِلى:
. َدٍر َحراِريٍّ ماٍء ماِلٍح، َوَكاأْ�ٍس ُزجاِجيٍَّة )عدد 3(، َوَم�شْ

ْرِب. َكْيَف َنَجَعُل اْلماَء �شاِلًحا ِلل�شُّ



13

ْرِب ِبَتْبِخيِرِه، ُثمَّ َتْكثيِفِه. - ُيْمِكُن َجْعُل اْلماِء اْلماِلِح �شاِلًحا لِل�شُّ

ُسَؤاٌل 

ـْرِب بِا�ْشِتْمـراٍر،  بيَعِة َعلى َتْوفيِر مـاٍء �شاِلٍح ِلل�شُّ َتْعَمـُل َدْوَرُة اْلمـاِء في الطَّ 	
ُر ذِلَك.  اأُف�شِّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ـْرِب، َكْيـَف ُن�ْشِهُم  اِلِح لِل�شُّ ُيعـاني اْلأُْرُدنُّ ِمْن ُم�ْشِكَلِة َنْق�ِس اْلماِء ال�شَّ
َجميًعا في اْلُمحاَفَظِة َعَلْيِه وَعَدِم اْلإِ�ْشراِف فيِه.

اأَْجَمُع اْلماَء اْلُمَتكاِثـَف َعلى   - 3
ْفِليِّ ِلْلَكـاأْ�ِس في  ْطـِح ال�شُّ ال�شَّ

َكاأْ�ٍس ثاِلَثٍة.
في  ـَع  اْلُمَتَجمِّ اْلمـاَء  ُق  اأََتـَذوَّ  - 4
ُف َطْعَم اْلماِء. اْلَكاأْ�ِس، َواأَ�شِ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...



ُب ُم�ْشَتوى اإِجاَبتي. ُن َعَدَد النُّجوِم الَّذي ُينا�شِ اأَُلوِّ  ●

ْقُم التَّْقييُمالِْمْعياُرالرَّ

ْطِحيَِّة َواْلِمياِه 1 ُد اأَماِكَن ُوجوِد اْلِمياِه ال�شَّ اأَُحدِّ
اْلَجْوِفيَِّة.

ُد اأَماِكَن ُوجوِد اْلماِء اْلماِلحِ َواْلماِء اْلَعْذِب.2 اأَُحدِّ

ْرِب.3 ُلُح ماُء اْلَبْحِر لِل�شُّ ُح ِلماذا ل َي�شْ اأَُو�شِّ

بيَعِة.4 ُف َدْوَرَة اْلماِء في الطَّ اأَ�شِ

ْرِب ِمَن 5 ُل َعلى ماٍء �شاِلٍح لِل�شُّ اأََبيُِّن َكْيَف اأَْح�شُ
اْلماِء اْلماِلحِ.

اأُحاِفُظ َعلى اْلماِء، َول اأُ�ْشِرُفُ في ا�ْشِتْخداِمِه.6

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ
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ْكلِ: ُم�ْشَتعيًنا بِاْلَكِلماِت اْلآِتَيِة، اأُْكِمُل اْلَفراغاِت في ال�شَّ  - 1
ـْرِب، َغْيُر �شاِلَحـٍة  اْلُمحيطـاِت، ِمياٌه َجْوِفيََّـٌة، ماِلحـٌة، �شاِلَحـٌة لِل�شُّ  

خوِر. ْرِب، ال�شُّ لِل�شُّ

الِْمياُه

َم�صاِدُرها

ُن فيتُْوَجُد في تَُخزَّ

                 ِمياٌه �َصْطِحيٌَّة

ها هاِمْن َخ�صاِئ�صِ ِمْن َخ�صاِئ�صِ

َعْذبٌَة

َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة
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ِب في اْلَجْدَوِل: ا َياأْتي في َمكاِنها اْلُمنا�شِ اأَْكُتُب ُكلَّ ِعباَرٍة ِممَّ  - 2
ل َلْوَن َلُه، َطْعُمُه ماِلٌح، راِئَحُتُه َكريَهٌة، ل َطْعَم َلُه، ل راِئَحَة َلُه، َلْوُنُه 

واِئِب. ُمْخَتِلٌف، خاٍل ِمَن ال�شَّ

ْرِب اِلُح لِل�شُّ ْرِباْلماُء ال�شَّ اِلحِ لِل�شُّ اْلماُء َغْيُر ال�شَّ
..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا َعْذٌب: ا ماِلٌح، َواإِمَّ اْلماُء اإِمَّ  - 3
ْرِب؟ َوِلماذا؟ ُلُح لِل�شُّ اأ      - اأَيُُّهما َي�شْ

ب  - اأَْيَن ُيْوَجُد ُكلٌّ ِمْنُهما؟
بيَعِة اأَْكَثَر ِمَن اْلآَخِر؟ جـ   - اأَيُُّهما ُيْوَجُد في الطَّ

ُر ذِلَك. ُتْلِزُم َبْع�ُس اْلَبَلِديَّاِت ُكلَّ َمْن َيْبني َبْيًتا اأَْن َيْحِفَر ِبْئًرا، اأَُف�شِّ  - 4
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�ْشِم. ث َعْن ِرْحَلِة َقْطَرِة اْلماِء، ُم�ْشَتعيًنا بِالرَّ َتحدَّ  - 5
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ُعلوُم اْلَْرِض

اِد�َصُة الَْوْحَدُة ال�صَّ

ثُِّر في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟ ما اْلَعواِمُل الَّتي ُتوؤَ

قاَل اللُّه تَعالى:

﴾                                                                       ﴿

يَُة )1، 2(. سوَرُة الزَّلآَْزلَِة، الآْ

6

www.elearning.jo :لال�شتزادة، يمكن الرجوع اإلى موقع التعّلم الإلكتروني
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ْلزاُل؟ َوما اْلُبْركاُن؟ َوما  ما الزِّ
اأَثَُرُهما في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟  

ياُح  ثُِّر اْلِمياُه  اْلجاِرَيُة َوالرِّ َكْيَف ُتوؤَ
في �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟

ما َطَبقاُت اْلأَْر�ِس؟

ما اأَثَُر اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َت�ْشكيِل 
�َشْطِح اْلأَْر�ِس؟

ْف َمًعا ... تَكْ�صِ ِلنَ�صْ
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ْرُتْم َيْوًما  ِدقاَءها: َهْل َفكَّ قاَلِت اْلأَْر�ُس ُمخاِطَبًة اأَ�شْ
ُفوا  ِلَتْكَت�شِ باِطني  اإِلى  ِرْحَلٍة  في  هاِب  الذَّ في 
َبْع�َس اأَ�ْشراري؟ قـاَل َوليـٌد: َوَهْل ِبُو�ْشِعنا اأَْن 

ْحَلِة؟ قاَلِت اْلأَْر�ُس: اإِنَّ ذِلَك َغْيُر  َنْذَهَب في هِذِه الرِّ
ُب  ا، َولِكنِّي �َشـاأُقرِّ ُمْمِكٍن؛ ِلأَنَّ باِطني �شاِخـٌن ِجدًّ

ِة اْلَم�ْشلوَقِة. نَّ َطَبقاتي ُت�ْشِبُه اأَْجزاَء اْلَبْي�شَ وَرَة ؛ َفاإِ َلُكُم ال�شُّ

● اْلُخُطواُت:
ِفها، ِباإِ�ْشراِف اْلُمَعلِّمِ.   يِن ِمْن ُمْنَت�شَ كِّ َة ِبال�شِّ ُم اْلَبْي�شَ 1 - اأَْق�شِ

ِة. 2 - اأَْر�ُشُم َطَبقاِت اْلَبْي�شَ
ْكِل اْلآتي: ِة، َكما في ال�شَّ 3 - اأُقاِرُن َبْيَن َطَبقاِت اْلأَْر�ِس َواأَْجزاِء اْلَبْي�شَ

اأَْحتاُج اإِلى:  ●
يٍن، َواأَْوراٍق، َوَقَلٍم. كِّ ٍة َم�ْشلوَقٍة، َو�شِ َبْي�شَ  

َطَبقاُت اْلأَْر�ِس لُ ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ِة. التَّ�شاُبَه َبْيَن َطَبقاِت اْلأَْر�ِس َواْلَبْي�شَ
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ُسَؤاٌل 

ُل ِباْلَمْعجوِن ما ُيَمثُِّل َطَبقاِت اْلأَْر�ِس، َو اأَْقَطُعها ِباإِ�ْشراِف ُمَعلِّمي،   اأُ�َشكِّ
ْكِل: ٌح في ال�شَّ َكما ُهو ُمَو�شَّ

ْكِل النَّاِتِج. َبَقاِت في ال�شَّ ي ِلُزَمالِئي الطَّ اأُ�َشمِّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ُلُح ِلأَْن َتعي�َس َعَلْيها اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة؟ ِلماذا؟ اأَيُّ َطَبقاِت اْلأَْر�ِس َت�شْ

اْلأَْر�ُس

ُلّب

ِق�ْشَرٌة
تاٌر �شِ

ُة اْلَبْي�شَ

تاُر،  ُن اْلأَْر�ُس ِمْن َثالِث َطَبقاٍت، ِهَي: الِق�ْشَرُة، َوال�شِّ - َتَتَكوَّ
. َواللُّبُّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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وَرِة؟   ِبماذا َي�ْشُعُر اْلأَْولُد في ال�شُّ  
مـا �َشَبـُب اْهتــِزاِز اْلأَْر�ِس؟ َومـا   

�َشَبُب َت�شاُقِط اْلأَ�ْشياِء ِمْن َحْوِلِهْم؟

● اْلُخُطواُت:
ها ُمقاِبَل َبْع�ٍس. ُع َمْجموَعَة اْلُكُتِب َبْع�شَ اأَ�شَ  - 1
ُع ِغطاَء اْلَكْرتوِن اأَِو اْلُبوِلي�ْشتيريِن َفْوَقها. اأَ�شَ  - 2

وَرِة. باِت َفْوَق اْلِغطاِء، َكما في ال�شُّ اأَُرتُِّب اْلُمَكعَّ  - 3

اأَْحتاُج اإِلى:  ●
بـاِت ليغــو اأَْو ُعَلِب ِكْبريـٍت، َوِغطـاٍء ِمَن اْلَكـْرتـوِن اأَِو  ُمَكعَّ

اْلُبوِلي�ْشتيريِن، َوَمْجموَعٍة ِمَن اْلُكُتِب.

لِزِل في َت�ْسكيِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس اأََثُر الزَّ اني ْر�ُس الثَّ الدَّ

يا اإِلهي، اْلأَْر�ُس َتْهَتزُّ ِمْن َتْحِتنا َواْلأَ�ْشياُء 
َتَت�شاَقُط، َنْحُن خاِئفاِن!

ْلزاُل؟ َوماذا َيْنُجُم َعْنُه؟ ما الزِّ
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باِت.       اأَْطُرُق ِبَيِدَي اْلِغطاَء ِمَن اْلأَ�ْشَفِل، َواأُلِحُظ ما َيْحُدُث ِلْلُمَكعَّ  - 4

َبْعَد اأَْن اأَْجَرْيُت التَّْجِرَبَة اأُْكِمُل ما َياأْتي:  - 5
نَُّه ........................... ْرِق َعلى اْلِغطاِء ِمَن اْلأَ�ْشَفِل َفاإِ ِعْنَد الطَّ اأ     - 
باِت َفْوَقُه  ............................ ِعْنَد اْهِتزاِز اْلِغطاِء َفاإِنَّ اْلُمَكعَّ ب - 
َواأَنَّ  اْلأَْر�ِس،  اْلُبوِلي�ْشتيـريِن ُهـَو �َشْطـُح  َلـْوَح  اأَنَّ  ـُت  اْفَتَر�شْ اإِذا  جـ  - 
ُيماِثُل  اْلُبوِلي�ْشتيريِن  َلْوِح  اْهِتزاَز  َفاإِنَّ  اْلَمناِزُل،  ِهَي  باِت  اْلُمَكعَّ

................ �َشْطِح اْلأَْر�ِس.

ى اْهِتزاُز �َشْطِح اْلأَْر�ِس ........................ مَّ د    - ُي�شَ
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ُبها  ُتنا�شِ الَّتي  اْلِعباَرَة  ِمْنها  ُكلٍّ  اأَ�ْشَفَل  َواأَْكُتُب  َوِر،  ال�شُّ اإِلى  اأَْنُظُر   ●
ا َياأْتي: ِممَّ

- ُحَفٌر في �َشْطِح اْلأَْر�ِس.              ُن ُبَحْيراٍت.            - َتَكوُّ
ٍة.  ُن َينابيَع حارَّ - َتَكوُّ قاٌت في �َشْطِح اْلَأْر�ِس.   قُّ - َت�شَ

ْلزاُل  ْطِح اْلأَْر�ِس، َفَهْل ُي�ْشِهُم الزِّ ْلزاَل اْهِتزاٌز ُمفاِجٌئ ِل�شَ َعِلْمَت اأَنَّ الزِّ
في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟

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

ْلزاِل في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.  اأَثََر الزِّ
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ْطِح اْلأَْر�ِس. ْلزاُل ُهَو اْهِتزاٌز ُمفاِجٌئ ِل�شَ الزِّ  -
ْلزاِل: ِمْن اآثاِر الزِّ  -

قاٍت وُحَفـٍر في �َشْطِح اْلأَْر�ِس،  قُّ ُن ُبَحْيراٍت، َوُحـدوُث َت�شَ َتَكوُّ  
ٍة. ُن َينابيَع حارَّ َوَتَكوُّ

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

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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�ْشَتْخِرَج اْلِعباَرَة اْلَخِفيََّة: اأَْحِذُف اْلَكِلماِت اْلآِتَيَة ِمَن اْلَجْدَوِل؛ ِلأَ  
قاٌت، اْهِتزاٌز، ُمفاِجٌئ، َخ�ْشٌف،  َتاٌر، ُجُزٌر، اْنِزلٌق، ُحَفٌر، َت�شقُّ ، �شِ اللُّبُّ

َنْبٌع، َم�ْشٌح.
بللاا
رات�سل
اتاجز
هـ�سنزل
تقزرا
زقلحز
ااافل
زتقرت
مف�سخ�س
فعبنك
اح�سمل
ج�سحط�س
ئرالا

ُسَؤاٌل 
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ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

اَأْثناِء  في  ِبِه  اْلِقياُم  َيِجُب  الَّذي  الَمِة  ال�شَّ ْجراِء  اإِ اأَ�ْشَفَل   )✓( �شاَرَة  اإِ ُع  اأَ�شَ
ْلزاِل: ُحدوِث الزِّ

 )           (

 )           (

 )           (

 )           (
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َبْرناَمًجا  ُيتاِبُع َمَع واِلِدِه  اأَْحَمُد  َبْيَنما 
ِعْلِميًّا َعلى �شا�َشِة التِّْلفاِز، اإِْذ َلَفَت اْنِتباَهُه 
ِمْن  َتْخُرُج  َجٍة،  ُمَتَوهِّ �شاِئلٍة  َموادَّ  َم�ْشَهُد 
َهٍة َعلى �َشْطِح اْلأَْر�سِ، َوَتْن�شاُب َعلى  ُفوَّ

؟ ُه: ِمْن اأَْيَن جاَءْت هِذِه الَموادُّ اَأَل َنْف�شَ ْطِح َكاْلأَْنهاِر، َف�شَ ال�شَّ

ُي�ْشِبُه اْلُبْركاُن ...................... َوَلُه......................
َتْخُرُج ِمْنها َموادُّ .................َو.................َو.................

َوهِذِه اْلَموادُّ َدَرَجُة َحراَرِتها.................

َياأْتي:   ِمّما  َبِة  اْلُمَنا�شِ ِباْلَكِلَمِة  اْلَفراَغ  اأَْماَلأُ  ُثمَّ  َوَر،  ال�شُّ ُل  اأََتاأَمَّ  ●
َهٌة، اْلَجَبلَ، ُمْرَتِفَعٌة(. ْلَبٌة، �شاِئَلٌة، ُفوَّ )غاِزيٌَّه، �شُ

اأََثُر الَبراكيِن في َت�ْسكيِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

ما اْلُبْركاُن.
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َهٌة في �َشْطِح اْلأَْر�سِ، َتْخُرُج ِمْنها َموادُّ �شاِخَنٌة  َعِلْمَت اأَنَّ اْلُبْركاَن ُفوَّ
ا، َفَهْل ُي�ْشِهُم اْلُبْركاُن في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟ ِجدًّ

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

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

ِمَن  ٌب  ُمنا�شِ ُهَو  ِمْنها ما  اأَ�ْشَفَل ُكلٍّ  َواأَْكُتُب  َوِر،  ال�شُّ اإِلى  اأَْنُظُر   ●
ُن ُجُزٍر.  ُن ِجباٍل، َحْرُق اْلغاباِت، َتَكوُّ اْلِعباراِت اْلآِتَيِة: َتَكوُّ

اأََثَر اْلُبْركاِن في َت�ْشِكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.
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َهٌة َتْخُرُج ِمْنها َموادُّ  ْلِلُبْركاِن �َشْكٌل ُي�ْشِبُه اْلَجَبَل، َوَلُه ُفوَّ  -
ْلَبٌة، َوَموادُّ �شاِئَلٌة، َوَموادُّ غاِزيٌَّة ذاُت َدَرَجِة َحراَرٍة ُمْرَتِفَعٍة. �شُ

ِمْن اآثاِر اْلَبراكيِن في َت�ْشكيِل �َشْطحِ اْلأَْر�ِس:  -
ُن ُجُزٍر في اْلِبحاِر. ُن اْلِجباِل، َوَحْرُق اْلغاباِت، َوَتَكوُّ   َتَكوُّ

ُسَؤاٌل 

اأَْماَلأُ اْلفراغاِت ِبَمْعلوماٍت َتَتَعلَُّق ِبَمْو�شوِع اْلَبراكيِن.  

اأَ�ْشياُء َتَعلَّْمُتها اْلَيْوَم:
....................................................................................

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

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

ْعَجَبْتني: اأَ�ْشياُء اأَ
....................................................................................

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

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

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

َبْعَد ِدرا�َشتي ِلْلُبْركاِن، اأَ�ْشَتْنِتُج اِلْخِتالَف َبْيَن َطَبقاِت اْلأَْر�ِس َوَطَبقاِت 
ِة اْلَم�ْشلوَقِة. اْلَبْي�شَ

لى َمْعِرَفِة اإِجاباِتها: اأَ�ْشِئَلٌة ما ِزْلُت ِبحاَجٍة اإِ
....................................................................................

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

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



3232

ِمْن  َواْلَح�شى  التُّراَب  َتْجُرُف  اْلَقِويَِّة  اْلأَْمطاِر  ِمياَه  َيْوًما  �شاَهْدَت  َهْل   
َمكاٍن، َوَتْنُقُله اإِلى َمكاٍن اآَخَر؟

ما َتاأْثيُر اْلِمياِه اْلجاِرَيِة في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس؟  

َة، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ● اأَْقَراأُ اْلِق�شَّ
ِرْحَلُة َح�صاٍة

فاِف  َعلى �شِ �ْشُكُن  اأَ ُكْنُت  َة،  اْلَبْي�شَ �ْشِبُه  اأُ َوَجميَلٌة،  غيَرٌة  َح�شاٌة �شَ اأَنا 
َتَت�شاَقُط  اْلأَْمطاُر  َبَداأَِت  َوَفْجاأًَة  ْمِل،  َوالرَّ اْلَح�شى  ِمَن  لي  ِجيراٍن  َمَع  َنْهٍر 
فاِف  �شِ اإِلى  َلْت  َو�شَ َحتَّى  َوَجَرْت  اْلماِء،  ِمَن  �ُشيوٌل  َلْت  كَّ َفَت�شَ ِبَغزاَرٍة، 
َطِدُم  َكثيًرا  ْعَبٍة، اإِْذ ُكْنُت اأَ�شْ النَّْهِر. ْفَحَمَلني اْلماُء َمَعُه في ِرْحَلٍة َطويَلٍة َو�شَ
َبَح اأَْمَل�َس ناِعًما. ِباْلَح�شى َواْلِحجاَرِة، َفُتَفتُِّت ُجْزًءا ِمْن ِج�ْشمي، َحتىَّ اأَ�شْ

ا َهَداأَ اْلماُء ا�ْشَتْلَقْيُت َعلى  ًة َطويَلًة، َوَلمَّ ْحَلِة ُمدَّ ْرُت في هِذِه الرِّ َوَقْد �شِ
اْلأَْر�ِس.

اأََثُر اْلِمياِه اْلجاِرَيِة في َت�ْسكيِل

�َسْطِح اْلأَْر�ِس

اِبُع ْر�ُس الرَّ الدَّ

َدْوَر اْلماِء اْلجاري في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.
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َكْيَف اْنتَقَلِت اْلَح�شاُة ِمْن َمكاِنها؟  - 1
..................................................................................  

ما التََّغيُّراُت الَّتي َحَدَثْت ِلْلَح�شاِة ِخالَل َعَمِليَِّة اِلْنتِقاِل؟  - 2
..................................................................................  

ِت اْلَح�شاُة في ِنهاَيِة ِرْحَلِتها؟ اأَْيَن ا�ْشَتَقرَّ  - 3
..................................................................................  

خـوِر َوَتْفتيِتها،  َتْعَمـُل اْلِميـاُه اْلجاِريـُة َعلـى َحـتِّ ال�شُّ  -
. ى هِذِه اْلَعَمِليَُّة اْلَحتَّ مَّ َوُت�شَ

ى  مَّ خوِر ِمْن اأَماِكِنها، َوُت�شَ َتْنُقُل اْلِمياُه اْلجاِرَيُة التُّْرَبَة َوُفتاَت ال�شُّ  -
ِهِذِه اْلَعَمِليَُّة النَّْقَل.

ي  خوِر َوالتُّْرَبِة ِمْن اأَماِكِنها ُيوؤَدِّ خورِ، َوَنْقُل ُفتاِت ال�شُّ َحـتُّ ال�شُّ  -
ى هِذِه اْلَعَمِليَُّة التَّْعِرَيَة. مَّ خوِر، َوُت�شَ ِف ال�شُّ اإِلى َتَك�شُّ

خـوِر َوالتُّْرَبـِة في اْلَمناِطـِق  َيقـوُم اْلمـاُء ِبَتْجميـِع ُفتـاِت ال�شُّ  -
ى هِذِه اْلعَمِليَُّة التَّْر�شيَب. مَّ ِة، َوُت�شَ اْلُمْنَخِف�شَ

َدْوَر اْلماِء اْلجاري في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.
ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ِل ُحدوِثها: ْل�شُ َب َت�شَ َوَر ِباْلأَْرَقاِم َح�شَ  اأَُرتُِّب ال�شُّ

ُسَؤاٌل 
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ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ما �َشَبُب ُوجوِد ِرماٍل ناِعَمٍة َعلى �َشواِطِئ اْلِبحاِر؟

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

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

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

.......................................................................................
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اْلأَْر�ِس  �َشْطِح  في  ياُح  الرِّ ثُِّر  ُتوؤَ َهْل   
ثُِّر فيِه اْلِمياُه اْلجاِرَيةُ؟ َكما ُتوؤَ

اِهـُر فـي  ْكـُل الظَّ َن ال�شَّ َكْيـَف َتَكـوَّ  
وَرِة؟ ال�شُّ

● اْلُخُطواُت:
ُع  اِوَلِة، َواأَ�شَ ٍح َعلى �َشْطِح الطَّ طَّ ْحٍن ُم�شَ ْمِل في �شَ يًَّة ِمَن الرَّ ُع َكمِّ اأَ�شَ  - 1

ْحِن. حاِجًزا َقريًبا ِمَن ال�شَّ
ًة، َواأُلِحُظ ما َيْحُدُث َلُه.    اٍت ِعدَّ ْمِل َمرَّ اأَْنُفُخ َعلى الرَّ  - 2

ُف ما َحَدَث َلُه. ْحِن َواْلحاِجِز، َواأَ�شِ اِوَلِة َبْيَن ال�شَّ اأُلِحُظ �َشْطَح الطَّ  - 3

لى: اأَْحتاُج اإِ  ●
ْمِل، َوحاِجٍز )ُعْلَبِة َكْرتوٍن(. يٍَّة ِمَن الرَّ طٍَّح، َوَكمِّ ْحٍن ُم�شَ �شَ

ياِح في َت�ْسكيِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس اأََثُر الرِّ ْر�ُس اْلخاِم�ُس الدَّ

ياِح في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس. اأَثََر الرِّ
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ْمِل اأَماَم اْلحاِجِز. َع الرَّ ُر َتَجمُّ اأَُف�شِّ  - 4

خـوِر  مـاِل َعلى َحـتِّ ال�شُّ َلــُة ِبـالرِّ يـاُح اْلُمَحمَّ َتْعَمـُل الـرِّ  -
َوَت�ْشكيلِها.

ماَل  نَّ الرِّ مـاِل، َفـاإِ َلَة ِبالرِّ يـاَح اْلُمَحمَّ ِعْنَدمـا َيْعَتِر�ُس حـاِجـٌز الرِّ  -
ى »ُكَثْيب َرْملّي«. مَّ َت�ْشُقُط َوَتَتراَكُم َعلى �َشْكِل َكْوَمٍة ُت�شَ

ُسَؤاٌل 

ْكِل اْلَجميِل. خوُر ِبهذا ال�شَّ َبَحِت ال�شُّ ُر َكْيَف اأَ�شْ  اأَُف�شِّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

راِعيَِّة،  ْحراِويَِّة اأَْكَثَر ِمَن اْلَمناِطِق الزِّ ياِح في اْلَمناِطِق ال�شَّ َيْظَهُر َتاأْثيُر الرِّ
ِلماذا؟

ياِح في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس. اأَثََر الرِّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ياُح َعلى َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس، َفَهْل ُت�ْشِهُم  َتْعَمُل اْلِمياُه اْلجاِرَيُة َوالرِّ
اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة في ذِلَك؟ َوَكْيَف َيكوُن َتاأْثيُرها؟

َتْغييِر  ُف َكْيَف ُي�ْشِهُم ُكلُّ كاِئٍن َحيٍّ في  اأَ�شِ َوَر، ُثمَّ  ُل ال�شُّ اأََتاأَمَّ  ●
ْر�ِس. �َشْطِح اْلأَ

ِة في َت�ْسكيِل  ِ اْلَحيَّ اأََثُر اْلكاِئنات
�َسْطِح اْلأَْر�ِس

اِد�ُس ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

َدْوَر اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.



3939

ُسَؤاٌل 

ُح َكْيَف اَأ�ْشَهَمِت اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة في َتْغييِر  اأَْذُكُر اأَْمِثَلًة ِمْن ِبْيَئتي ُتَو�شِّ  
�َشْطِح اْلأَْر�ِس.

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ُت�شاِعُد َبْع�ُس اْلَحَيواناِت الَّتي َتْحِفُر ُبيوًتا َلها في التُّْرَبِة َعلى َجْعِل التُّْرَبِة 
ُر ذِلَك. راَعِة، اأَُف�شِّ َبًة ِللزِّ ُمنا�شِ

ِلْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اأَثٌَر في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس، َوِمَن اْلأَْمِثَلِة 
َعلى ذِلَك:

ْعماِل اْلِبناِء َوالنَّْحِت َواْلَحْفِر. - َيقوُم اْلإِْن�شاُن ِباأَ
- َتْحِفُر َبْع�ُس اْلَحَيواناِت ُجحوًرا َلها في التُّْرَبِة.

خوِر. - َتْعَمُل ُجذوُر النَّباتاِت َعلى َتْفتيِت ال�شُّ َدْوَر اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...



ُب ُم�ْشَتوى اإِجاَبتي. ُن َعَدَد النُّجوِم الَّذي ُينا�شِ اأَُلوِّ  ●

ْقُم التَّْقييُمالِْمْعياُرالرَّ

ُد َطَبقاِت اْلأَْر�ِس.1 اأُعدِّ

ْلزاِل.2 ُح اْلَمْق�شوَد ِبالزِّ اأَُو�شِّ

لِزِل في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.3 ُح اأََثَر الزَّ اأَُو�شِّ

ُح اْلَمْق�شوَد ِباْلُبْركاِن.4 اأَُو�شِّ

ُح اأََثَر اْلَبراكيِن في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.5 اأَُو�شِّ

ُح َدْوَر اْلِميـاِه اْلجاِرَيـِة في َت�ْشكيِل �َشْطـِح 6 اأَُو�شِّ
اْلأَْر�ِس.

ماِل َوَتْر�شيِبها.7 ياِح في َنْقِل الرِّ ُح َدْوَر الرِّ اأَُو�شِّ

اأَُبيُِّن اأَثَـَر اْلكاِئنــاِت اْلَحيَّـِة في َت�ْشكيـِل �َشْطــِح 8
اْلأَْر�ِس.

ُر َجماَل َبْع�ِس اْلَمناِطِق النَّاِتَجِة ِمْن َعَمِليَّاِت 9 اأَُقدِّ
َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس.
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اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ



اْلِعباَرِة  اأَماَم   )✗( َواإِ�شاَرَة  حيَحِة  ال�شَّ اْلِعباَرِة  اأَماَم   )✓( �شاَرَة  اإِ ُع  اأَ�شَ  - 1
اْلخاِطَئِة.

ماِل ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر.          )        ( ياُح َعلى َنْقِل الرِّ َتْعَمُل الرِّ اأ     - 
ْحداِث َتْغييٍر َعلى �َشْطِح اْلأَْر�سِ. )          ( ُت�ْشِهُم اْلَحَيواناُت في اإِ ب - 

َتقـوُم اْلِمياُه اْلجاِرَيُة ِبَتْر�شيِب ما َتْحِمُلُه في اْلَمناِطِق اْلُمْرَتِفَعِة. جـ - 
)        (             
َن ِجباًل.                                    )        ( ُيْمِكُن ِلْلبَراكينِ اأَْن ُتَكوِّ د    - 
اُق.             )         ( ُجْزُء النَّباِت الَّذي َيقوُم ِبَتْفتيِت التُّْرَبِة ُهَو ال�شَّ هـ  - 

ِلها، َوذِلَك َبِكتاَبِة  كُّ ِل َت�شَ ْل�شُ َب َت�شَ اأَُرتُِّب اأَ�ْشكاَل اْلَح�شاِة الثَّالَثِة َح�شَ  - 2
ِب َعلى َمْجرى النَّْهِر. َرْمِز اْلَح�شاِة في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ

)ب() اأ (

َمْجرى ِمياِه النَّْهر

)جـ(
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة



وَرِة؟ َوَكْيَف َحَدَث ذِلَك؟   ما الَّذي اأُ�شاِهُدُه في ال�شُّ  - 3

لِزُل في َت�ْشكيِل �َشْطِح اْلأَْر�ِس، َوِمْن هِذِه اْلآثاِر: ثُِّر الزَّ ُتوؤَ  - 4
اأ    - .........................................
ب - .........................................
جـ - .........................................
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َيواناُت اْلَ
اِبَعُة الَْوْحَدُة ال�صَّ

ها َعْن َبْع�ٍس؟ فيَم َتْخَتِلُف اْلَحَيواناُت َبْع�شُ

قاَل الّلُه تَعالى:

 ﴿

﴾

يَُة )45(. سوَرُة النُّوِر، الآْ

7
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ما َخ�شاِئ�ُس َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت 
اْلُمْخَتِلَفِة؟

نُِّف اْلَحَيواناِت؟   َكْيَف ُن�شَ

َكْيَف َتَتكاَثُر اْلَحَيواناُت؟

ْف َمًعا ... تَكْ�صِ ِلنَ�صْ
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ْت ِلَكْثَرِة  ْحَبِة عاِئَلِتها اإِلى َحديَقِة اْلَحَيواناِت، َوُدِه�شَ َذَهَبْت ريما ِب�شُ
هـا: فيَم َتَت�شاَبُه هِذِه اْلَحَيواناُت  اأَلَْت اأُمَّ ما فيها ِمْن َحَيواناٍت ُمْخَتِلَفٍة، َف�شَ

ي، َوفيَم َتْخَتِلُف؟  يا اأُمِّ
نِّفي هِذِه اْلَحَيواناِت في َمْجموعاٍت  : حاِولي اأَْنِت اأَْن ُت�شَ اأَجاَبِت اْلأُمُّ

فاِتها، َواأَنا �َشاأُ�شاِعُدِك. َب �شِ َح�شَ

ِب في  وَرَة، ُثمَّ اأَْكُتُب ا�ْشَم اْلَحَيواِن في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ ُل ال�شُّ اأََتاأَمَّ  ●

اْلَجْدَوِل.

نيُف اْلَحَيواناِت َت�سْ ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

نُِّف اْلَحَيواناِت. َكْيَف ُن�شَ



4747

َفُة ا�ْصُم الَْمْجموَعِةا�ْصُم الَْحيَواِنال�صِّ

َحَيواناٌت َتَتكاَثُر ِباْلِولَدِة

ي ِج�ْشَمها  َحَيواناٌت ُيَغطِّ
ي�ُس الرِّ

َحيواناٌت َتْزَحُف َعلى َبْطِنها

َحَيواناٌت َتعي�ُس في اْلماِء

َحَيواناٌت َتْق�شي َحياَتها 
ِة َواْلماِء َبْيَن اْلياِب�شَ

اأَ�ْشماٌك،  ُطيوٌر،  اْلآِتَيِة:  اْلأَ�ْشماِء  َبْيِن  ِمْن  َمْجموَعٍة  ِلُكلِّ  ا�ْشًما  اأَْختاُر   ●

ِب في اْلَجْدَوِل. َزواِحُف، َثْدِييَّاٌت، َبْرماِئيَّاٌت، َواأَْكُتُبُه في اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ

نُِّف اْلَحَيواناِت. َكْيَف ُن�شَ



4848

ُسَؤاٌل 

اأَْكُتُب ا�ْشَم اْلَمْجموَعِة الَّتي َيْنَتمي اإَِلْيها ُكلٌّ ِمَن اْلَحَيواناِت اْلآِتَيِة:
	اْلَجَمُل ................................
جاَجُة .............................. 	الدَّ
	�َشَمُك اْلِقْر�ِس .........................
ْفَدُع ............................... 	ال�شِّ

بُّ ................................. 	الدُّ
ْقُر ................................. 	ال�شَّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا... نَُّف اْلَحَيواناُت في َمْجموعاٍت ِلَي�ْشُهَل ِدرا�َشُتها. ُت�شَ  -

ِمْن َمْجموعاِت اْلَحَيواناِت:  -
واِحُف، اْلأَ�ْشماُك، الَبْرماِئيَّاُت. يوُر، الزَّ الثَّْدِييَّاُت، الطُّ  



4949

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

َفَة اْلُم�ْشَتَرَكَة  ِة ِلَمْجموَعِة اْلَحَيواناِت اْلآِتَيِة، ُثمَّ اأَُبيُِّن ال�شِّ عَّ َوَر اْلأَ�شِ ُل �شُ اأََتاأَمَّ
َبْيَنها.



5050

غيَرًة ُت�ْشِبُهِني، َوَي�ْشَتِفيُد  َعُر، اأَِلُد كاِئناٍت �شَ ي ِج�ْشِمَي ال�شَّ ، ُيَغطِّ اأَنا كاِئٌن َحيٌّ
ُر ِباأَْطَوِل �شوَرٍة في اْلُقْراآِن اْلَكريِم، َفَمْن اأَنا؟  ِمنِّي اْلإِْن�شاُن كثيًرا، ا�ْشمي ُيَذكِّ

فاُت َمْجموَعتي؟ َواإِلى اأَيِّ َمْجموَعٍة ِمَن اْلَحَيواناِت اأَنْتَمي؟ َوما �شِ

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ

اُت ْدِييَّ الثَّ اني ْر�ُس الثَّ الدَّ

خ�شاِئ�َس الثَّْدِييَّاِت.



5151

ي ِج�ْشَم ُكلِّ َحَيواٍن؟ 1 - ماذا ُيَغطِّ
2 - َكْيَف َيَتكاَثُر ُكلٌّ ِمْن هِذِه اْلَحَيواناِت؟

ُسَؤاٌل

ُع         َحْوَل ا�ْشِم اْلَحَيواِن الَّذي َيْنَتمي اإِلى الثَّْدِييَّاِت: اأَ�شَ  
ِح�شاٌن، َزراَفٌة، �ُشَلْحفاٌة، َنعاَمٌة، َجَمٌل، اأَْفعى.

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ْتها،  ٍة َحَب�شَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم :»َدَخَلِت اْمَراأٌَة النَّاَر في ِهرَّ قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
َفَلْم ُتْطِعْمها، َوَلْم َتَدْعها َتاأُْكُل ِمْن َخ�شا�سِ اْلأَْر�ِس«.

ِة؟  لوُك اْلخاِطُئ الَّذي قاَمْت ِبِه اْلَمْراأَُة ِتجاَه اْلِهرَّ ● ما ال�شُّ

نا َنْحَو اْلَحَيواِن. ● اأُناِق�ُس ُزَمالِئي في �ُشلوكاٍت خاِطَئٍة اأُْخرى َيقوُم ِبها َبْع�شُ

ِمْن َخ�شاِئ�ِس الثَّْدِييَّاِت:
-  َتَتكاَثُر ِباْلِولَدِة.
غاَرها. ُع �شِ -  ُتْر�شِ

وُف، اأَِو اْلَوَبُر. َعُر، اأَِو ال�شُّ ي ِج�ْشَمها ال�شَّ -  ُيَغطِّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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يِه  ُيَغطِّ َفِج�ْشمي  اأَْجَمُلُكْم؛  اأَنا  يوَر:  الطُّ َيْوًما ُمخاِطًبا  اوو�ُس  الطَّ اْفَتَخَر 
ِرْي�ٌس ُمْختِلُف اْلَأْلواِن. قاَلِت اْلَببَّغاُء: َواأَنا َلَديَّ ِرْي�ٌس َجميلٌ. 

َوَبْيَننا  ِدقاِئي، َفُكلُّنا ُطيوٌر َجميَلٌة،  اأَ�شْ َتَتفاَخُروا يا  قاَلِت اْلَحماَمُة: ل 
فاٌت ُم�ْشَتَرَكٌة. �شِ

يوُر الطُّ اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ
يوِر. َخ�شاِئ�َس الطُّ
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ُسَؤاٌل

ُنُه. �ْشمِ، ُثمَّ اأُلَوِّ َلْيها َعلى الرَّ اِئِر اْلُم�شاَر اإِ  اأَْكُتُب اأَْجزاَء الطَّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

َتَعلَُّق  ُط في اللَّْيِل، َوِعْنَدما اأَناُم اأَ َيراَن، َواأَْن�شَ اأَنا ِمَن الثَّْدِيـيَّاِت، اأَ�ْشَتطيُع الطَّ
�شي اإِلى اْلأَ�ْشَفِل، َفَمْن اأَكوُن؟ ِباأَْرُجلي، َوَيكوُن َراأْ

يوِر: ِمْن َخ�شاِئ�ِس الطُّ
ْي�ُس. ي ِج�ْشَمها الرِّ -  ُيَغطِّ

-  َتَتكاَثُر ِباْلَبْي�ِس.
-  َلها َجناحاِن، َوَزْوٌج ِمَن اْلأَْرُجِل، َوَذْيٌل َوِمْنقاٌر.

-  ُمْعَظُمها َي�ْشَتطيُع الطََّيراَن.

اِئِر في ُكلِّ �شوَرٍة؟ ي ِج�ْشَم الطَّ 1 - ماذا ُيَغطِّ
2 - ما فائِدَةُ الَْجناَحيْنِ لِلطُّيورِ ؟

يوُر؟ ِلَنَتَعلَّْم3 - َكْيَف َتَتكاَثُر الطُّ
َمًعا...
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واِحُف ِبهذا ال�ْشِم؟  َيِت الزَّ فِّ الثَّاِلِث َطَلَبَتها: ِلماذا �ُشمِّ َلْت ُمَعلَِّمُة ال�شَّ �َشاأَ
اأَجاَبْت �َشْلمى: ِلأَنَّها َتْزَحُف َعلى َبْطِنها.

فاٌت اأُْخِرى؟ قاَلِت اْلُمَعلَِّمُة: َوَهْل َلها �شِ

واِحُف الزَّ اِبُع ْر�ُس الرَّ الدَّ

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ

واِحِف. َخ�شاِئ�َس الزَّ
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ُسَؤاٌل

ُث ِلُزَمالِئي َعْن اأَْوُجـِه التَّ�شاُبِه َو اأَْوُجـِه   اأَْختاُر َحَيـواَنْيِن َزاِحَفْيِن، َو اأََتَحـدَّ
اِلْخِتالِف َبْيَنُهما.

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

َلْحفاِة ِدْرٌع، ما فاِئَدُتُه؟ لِل�شُّ

واِحِف: ِمْن َخ�شاِئ�ِس الزَّ
ِف. ى ِباْلَحرا�شِ - اأَْغَلُبها َلُه ِجْلٌد جافٌّ ُمَغطًّ

- َتَتكاَثُر ِباْلَبْي�ِس.
- اأَْغَلُبها َلُه اأَْرُجٌل َق�شيَرٌة. 

َوِر. واِحَف في ال�شُّ ي الزَّ 1 - اأُ�َشمِّ
َوِر اأَْرُجٌل؟ واِحِف في ال�شُّ 2 - َهْل ِلَجميعِ الزَّ

واِحُف؟ 3 - َكْيَف َتَتكاَثُر هِذِه الزَّ
ي ِج�ْشَم ُكلٍّ ِمْنها؟ 4 - ماذا ُيَغطِّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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َعٌة، َوُحجوٌم ُمْخَتِلَفٌة،  اأَعي�ُس في اْلماِء، َولي اأَْلواٌن َجميَلٌة َواأَ�ْشكاٌل ُمَتَنوِّ
ُف؟ ُيربِّيني النَّا�ُس في اأَْحوا�ٍس ُتَزيُِّن َمناِزَلُهْم، َفَمْن اأَنا؟ َوِبَم اأَتَّ�شِ

َمَكِة؟ ي ِج�ْشَم ال�شَّ 1 - ماذا ُيَغطِّ
2 - َكْيَف َتَتكاَثُر اْلأَ�ْشماُك؟

ِغطاُء اْلَخيا�شيِم

َزعاِنُف

ْيُل الذَّ

َخيا�شيُمَبْي�ٌس

ُق�شوٌر

اْلأَ�ْسماُك ْر�ُس اْلخاِم�ُس الدَّ

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ
َخ�شاِئ�َس اْلأَ�ْشماِك.
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ُسَؤاٌل

فاتي َوَحياتي في اْلَبْحِر. ُث ِلُزَمالِئي َعْن �شِ  اأََتَخيَُّل اأَنِّي �َشَمَكٌة، َو اأََتَحدَّ

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ْخٌم ، َيعي�ُس في اْلماِء، ُي�ْشِبُه اْلأَ�ْشماَك، َولِكنَُّه َيِلُد َول َيبي�ُس،  َحَيواٌن �شَ
َفما ُهَو؟

ِمْن َخ�شاِئ�ِس اْلأَ�ْشماِك:
- ِج�ْشُمها ُمَغطًّى ِباْلُق�شوِر.

- َتَتكاَثُر ِباْلَبْي�ِس.
باَحِة.  - لها َزعِانُف َوَذْيٌل، ِلُم�شاَعَدِتِها َعلى ال�شِّ

�ُس ِبَو�شاَطِة اْلَخيا�شيِم. - َتَتَنفَّ

باَحِة؟ 3 - ما الَّذي ُي�شاِعُدها َعلى ال�شِّ
َمَكِة؟ 4 - ما فاِئَدُة الَخيا�شيِم ِلل�شَّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ْفـَدعٍ ، َفقـاَلْت: اأَنا َبْيتي اْلَبْحُر  غيَرٌة َيْوًمـا َمـَع �شِ َتحاَوَرْت �َشَمَكٌة �شَ
غيُر قاِئاًل: اإِذا كاَن َلَدْيِك َبْيٌت، َفاأَنا لي َبْيتاِن، ُهما  ْفَدُع ال�شَّ اْلَكبيُر، َفَردَّ ال�شِّ

فاِتي؟ اْلَبرُّ َواْلماُء، َواأَْنَتمي اإِلى َمْجموَعِة اْلَبْرماِئيَّاِت،  َفَهْل َتْعِرفيَن �شِ

ْفَدُع؟ 1 - َكْيَف َيَتكاَثُر ال�شِّ
وِل؟ ْفَدعِ ؟ َوَهْل ِهَي ُمَت�شاِوَيُة الطُّ 2 - َكْم َعَدُد اأَْطراِف ال�شِّ

ْفَدِع جافٌّ اأَْم َرْطٌب؟ 3 - َهْل ِجْلُد ال�شِّ

اُت اْلَبْرماِئيَّ اِد�ُس ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ

بي�س

َخ�شاِئ�َس اْلَبْرماِئيَّاِت.
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ِبَح ِبَهْيَئِتِه اْلَمْعروَفِة َيُمرُّ في  ْفَدُع َحياَتُه في اْلماِء، وَقْبَل اأَْن ُي�شْ  َيْبَداأُ ال�شِّ
ْفَدِع، َفما هِذِه الَمراِحُل؟  ى َدْوَرَة َحياِة ال�شِّ مَّ َعَدٍد ِمَن اْلَمراِحِل ُت�شَ

ِمْن َخ�شاِئ�ِس اْلَبْرماِئيَّاِت:
- َلها ِجْلٌد َرْطٌب.
- َتَتكاَثُر ِباْلَبْي�ِس.

َرَفْيِن اْلأَماِميَّْيِن. َرفاِن اْلَخْلِفيَّاِن ِمْنها اأَْطَوُل ِمَن الطَّ - َلها اأَْرَبَعُة اأَْطراٍف؛ الطَّ

َة اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيـُب  ●  اأَْقـَراأُ اْلِق�شَّ
َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها:

غيـٌر، اأَعي�ُس في اْلمـاِء  ْفـَدٌع �شَ اأَنا �شِ
ِعْنَدمـا  تـي  ِق�شَّ َبـَداأَْت  ـِة،  اْلياِب�شَ َوَعلى 
ْذ ُكْنُت  ي اْلَبْي�َس في اْلماِء، اإِ َعْت اأُمِّ َو�شَ

ْخـوَتي داِخَلـُه، َوَبْعَد اأَيَّامٍ َفَق�َس، َفَخَرْجنا ِمْنُه، َولِكنِّي حْيَنِئٍذ َلْم  اأَُكْن  اأَنا َواإِ
وَنني:  مُّ ُي�شَ اأَْرُجـلٌ، َوكـانـوا  َوَلْي�َس لي  َفَقـْد كاَن لي َذْيلٌ،   ، اأُ�ْشِبُه واِلـَديَّ
َذْيلي  َوَبَداأَ  َواْلَخْلِفيَُّة،  اْلأَماِميَُّة  اأَْرُجلي  َنَمْت  َكُبْرُت  َوِعْنَدما  ُذَنْيَبَة«،  »اأَبو 

ْفَدًعا َكبيًرا َي�ْشَتطيُع اْلَقْفَز. َبْحُت �شِ ِباِلْخِتفاِء، ُثمَّ اأَ�شْ

ْفَدِع. َدْوَرَة َحياِة ال�شِّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ِة. ْفَدِع َكما َوَرَدْت في اْلِق�شَّ اأَُرقُِّم َمراِحَل َحياِة ال�شِّ  - 1

ُه؟ ْفَدُع َبْي�شَ ُع ال�شِّ اأَْيَن َي�شَ  - 2
 ....................................  

ى اْلكاِئُن الَّذي َيْنُتُج ِمْن َفْق�ِس اْلَبْي�ِس؟ َوفيَم َيْخَتِلُف َعْن واِلَدْيِه؟ مَّ ماذا ُي�شَ  - 3
....................................  

فيَم َيْخَتِلُف �َشْكُل اْلكاِئِن اْلَحيِّ في اْلَمْرَحَلِة الثَّاِلَثِة َعْنُه في اْلَمْرَحَلِة الثَّاِنَيِة؟  - 4
....................................  

في اأَيِّ َمْرَحَلٍة ُي�ْشِبُه اْلكاِئُن اْلَحيُّ واِلَدْيِه؟  - 5
....................................  

ُظهوُر اْلأَْطراِف

ُخروُج اأَبي ُذَنْيَبَة
ْفَدُع اْلَكبيُر ال�شِّ

ُع اْلَبْي�ِس َو�شْ
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ُسَؤاٌل

ْفَدِع، َواأَْكُتُب ا�ْشَم اْلَمْرَحَلِة  َة في َدْوَرِة َحياِة ال�شِّ اأَْر�ُشُم اْلَمراِحَل النَّاِق�شَ  
اأَ�ْشَفَل ُكلٍّ ِمْنها.

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

ْفَدُع؟ ماذا َياأُْكُل ال�شِّ

ْفَدِع في اأَْرَبِع َمراِحَل: َتُمرُّ َدْوَرُة َحياِة ال�شِّ
ُع اْلَبْي�ِس في اْلماِء. - اْلأُولى : َو�شْ

: َفْق�ُس اْلَبْي�ِس َوُخروُج اأَبي ُذَنْيَبَة. - الثَّاِنَيـةُ 
: ُظهوُر اْلأَْطراِف. - الثَّاِلَثـةُ 

ْفَدٍع َكبيٍر. ُل اإِلى �شِ : التََّحوُّ اِبَعةُ  - الرَّ

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

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...



ْقُم التَّْقييُمالِْمْعياُرالرَّ

اأَْذُكُر َخ�شاِئ�َس الثَّْدِييَّاِت.1

يوِر.2 ُد َخ�شاِئ�َس الطُّ اأَُحدِّ

�ْشِم.3 اِئِر َعلى الرَّ ُد اأَْجزاَء الطَّ اأَُحدِّ

واِحِف.4 ُح َخ�شاِئ�َس الزَّ اأَُو�شِّ

�ْشِم.5 َمَكِة َعلى الرَّ ُد اأَْجزاَء ال�شَّ اأَُحدِّ

َمَكِة.6 اأَْذُكُر َوظيَفَة ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن اأَْجزاِء ال�شَّ

ُد َخ�شاِئ�َس اْلَبْرماِئيَّاِت.7 اأَُعدِّ

ْفَدِع.8 اأَُرتُِّب َمراِحَل َدْوَرِة َحياِة ال�شِّ

ُب ُم�ْشَتوى اإِجاَبتي. ُن َعَدَد النُّجوِم الَّذي ُينا�شِ ●  اأَُلوِّ
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اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ



1 - اأَْكُتُب ا�ْشَم اْلَمْجموَعِة الَّتي َيْنَتمي اإَِلْيها ُكلُّ َحَيواٍن في ما َياْأتي:

ا�ْصُم الَْمْجموَعِةالَْحيَواُن
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة



اْلُجْمَلِة  اأَماَم  �شاَرَة )✗(  َواإِ حيَحِة،  اْلُجْمَلِة ال�شَّ اأَماَم  �شاَرَة )✓(  اإِ ُع  اأَ�شَ  - 2
ا َياأْتي: اْلخاِطَئِة في ُكلٍّ ِممَّ

غاَرها.           ُع الثَّدِييَّاُت �شِ ُتْر�شِ اأ     - 
ِجْلُد اْلَبْرماِئيَّاِت َرْطٌب.                                             ب - 
اْلُحوُت ِمَن الثَّْدِييَّاِت الَّتي َتعي�ُس في اْلماِء.                  جـ - 

ْفَدعِ، َفَيْخُرُج ِمْنُه كاِئٌن ُي�ْشِبُه واِلَدْيِه.   َيْفِق�ُس َبْي�ُس ال�شِّ د    - 
واِحِف َلها اأَْطراٌف َق�شيَرٌة.          ُكلُّ الزَّ هـ  - 

َتَتكاَثُر اْلأَ�ْشماُك ِباْلِولَدِة.            و   - 

اأُقاِرُن َبْيَن اْلَحَيواناِت في اْلَجْدَوِل ِمْن َحْيُث ِغطاُء اْلِج�ْشِم، َوَطريَقُة   - 3
التَّكاُثِر.

ِالَْحيَواُن َطريَقُة التَّكاثُِرِغطاُء الِْج�ْصم

ْحِليَُّة ال�شِّ
النَّعاَمُة

اْلَخروُف
اْلِح�شاُن
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)            (
)            (
)            (
)            (
)            (
)            (



ا َياأْتي: حيَحِة في ُكلٍّ ِممَّ ُع         َحْوَل َرْمِز اْلإِجاَبِة اْل�شَّ اأَ�شَ  -4
)1( َيْنَتمي َحَيواُن اْلِبْطريِق اإِلى ُمْجموَعِة:

يوِر.  اأ   - الثَّْدِييَّاِت.           ب - اْلأَ�ْشماِك.       جـ - الطُّ
ها :  ُع الَبْرماِئيَّاُت ُبيو�شَ )2( َت�شَ

ماِل.            ب - في اْلماِء.          جـ - َبْيَن اْلأَْع�شاِب. اأ   - في الرِّ
�ُس اْلأَ�ْشماُك ِبَو�شاَطِة: )3( َتَتَنفَّ

عاِنِف.           ب - اْلأَْنِف.           جـ - اْلَخيا�شيِم. اأ   - الزَّ

�ْشِم. َمَكِة َعلى الرَّ ُد اأَْجزاَء ال�شَّ 5- اأَُحدِّ
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ِة ِبِبْيَئاِتها يَّ َعالَقُة اْلكاِئناِت اْلَ

الَْوْحَدُة الثَّاِمنَُة 8

ْحراِء؟ َكْيَف َي�ْشَتطيُع اْلَجَمُل اْلَعْي�َس في ال�شَّ

قاَل الّلُه تَعالى:

﴾                                         ﴿

يُة )17(   ِسوَرُة الآْغاِشَيِة، الآْ

www.elearning.jo :لال�شتزادة، يمكن الرجوع اإلى موقع التعّلم الإلكتروني
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بيِعيَِّة؟ يَُّة اْلَمْحِميَّاِت الطَّ ما اأََهمِّ

ما التََّكيُُّف؟ َوما اأَْنواُعُه؟

بيِعيَِّة في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ما اأَثَُر اْلَعواِمِل الطَّ

ْف َمًعا ... تَكْ�صِ ِلنَ�صْ
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لى َمْوِت  ْت اإِ َرَب اْلَبْرُق اإِْحدى اْلغاباِت، َفَحَدَثْت َحراِئُق َكبيَرٌة اأَدَّ �شَ
ها اْلآَخِر، َفَهْل ُهناَك َتَغيُّراٌت اأُْخرى في اْلِبْيَئِة  َبْع�ِس اْلَحَيواناِت، َوِفرارِ َبْع�شِ
بُِّب هِذِه التََّغيُّراِت؟ بيِعيَُّة الَّتي ُت�شَ ثُِّر في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ َوما اْلَعواِمُل الطَّ ُتوؤَ

ًة طويَلًة )اْلَجفاُف( في النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت؟ ما اأَثَُر َعَدِم �ُسقوِط اْلأَْمطاِر ُمدَّ  - 1
............................................................................. ..........  

ما اأَثَُر ُحدوِث اْلَفَي�شاناِت في النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت؟ .......................  - 2

ِة في  بيِعيَّ اأََثُر اْلَعواِمِل الطَّ
ِة اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

لُ ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

بيعيَِّة في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. اأَثََر اْلَعواِمِل الطَّ
َوَر، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ
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الْغابَُة بَْعَد ُحدوِث بُْركاٍنالْغابَُة َقْبلَ ُحدوِث بُْركاٍن

�ْشِم َمْنَظَر اْلَغاَبِة َقْبَل ُحدوِث ُبْركاٍن فيها. ُح بِالرَّ  اأَُو�شِّ

ُسَؤاٌل

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

بيِعيَِّة في ُنْق�شاِن  لى الَعواِمِل الطَّ ْن�شاِن ِباْلإِ�شاَفِة اإِ ُت�ْشِهُم َبْع�ُس ُمماَر�شاِت اْلإِ
اأَْعـداِد اْلكاِئنـاِت اْلَحيَِّة في اْلِبْيَئِة. اأُْعطي اأَْمِثَلًة َعلى ِتْلَك الُمماَر�شـاِت، 

َواأَْقَتِرُح ُحلوًل ِلْلَحدِّ ِمْنها.

ثُِّر في اْلِبْيَئـِة اْلَجفـاُف،  بيِعيَّـِة الَّتي ُتوؤَ ِل الطَّ ـِ ِمـَن اْلَعوام  -
لِزُل. َواْلَفَي�شاناُت، َواْلَبراكيُن، َوالزَّ

ها  ي هِذِه اْلَعواِمُل اإِلى َمْوِت َبْع�ِس اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َوِهْجَرِة َبْع�شِ ُتوؤدِّ  -
اْلآَخِر.

لِزِل َواْلَبراكيِن في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟.................... 3 - ما اأََثُر الزَّ
ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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َفُر،  ِة، اإِْذ �شاَهَد ِحْرباَء، َلْوُنها اأَ�شْ َبْيَنما اأَْحَمُد َيْلَعُب في اْلَحديَقِة اْلعامَّ
َفاأََخَذ ُيراِقُبها َوَيْقَتِرُب ِمْنها، َفَهرَبْت، ُثمَّ �شِعَدْت َعلى ِجْذِع �َشَجَرٍة، َفَبَداأَ 

ْعِب ُم�شاَهَدُتها.  َبَح ِمَن ال�شَّ َلْوُنها َيَتَغيَُّر حتَّى �شاَر َكَلْوِن اْلِجْذعِ، َواأَ�شْ
قاَل اأَْحَمُد: �ُشْبحاَن اهلِل! ِلماذا َغيََّرِت اْلِحْرباُء َلْوَنها؟

ْكِل الْخاِرِجيِّ ًل: تََكيُُّف ال�صَّ اأَوَّ
● اأَْقَراأُ اْلِفْقَرَة اْلآِتَيَة، َواأَ�ْشَتعيُن 

وَرِة ِلاْلإِجاَبِة  َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة: ِبال�شُّ
ِلْلَعْيـ�ِس في  اْلَجَمــُل  َيَتَكيَّــُف 
ْحراِء، َفُهَو َيْم�شي َعلى ِرماِلها،  ال�شَّ
َوَياأُْكــُل ِمْن اأَ�ْشــواكِهــا، َول َيِجـُد 

ديَدَة.      ُل َحراَرَتها ال�شَّ اْلماَء اإِلَّ ناِدًرا، َوَيَتَحمَّ

ْحراِء؟ 1 - ِلماذا ُي�ْشِبُه َلْوُن اْلَجَمِل َلْوَن ال�شَّ
...................................................  

ِة َمَع اْلِبْيَئِة ُف اْلكاِئناِت اْلَحيَّ َتَكيُّ اني ْر�ُس الثَّ الدَّ

َتَكيَُّف اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َمَع ِبْيَئاِتها.
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لوِكيُّ ثاِنيًا: التََّكيُُّف ال�صُّ
وَرُة اْلآِتَيُة ُطيوًرا  ُتَمثُِّل ال�شُّ
اإِلى  هـا  اأَماِكـِن َعْي�شِ َتْنَتِقـُل ِمْن 
ِل  اأَمـاِكَن اأُْخرى َقْبَل ُحلوِل َف�شْ

تاِء. ال�شِّ

يوُر ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر؟ ِلماذا َتْنَتِقُل هِذِه الطُّ  - 1
..................................................  

وَرٍة َجماِعيٍَّة؟ ِلماذا َيكوُن اْنِتقاُلها ِب�شُ  - 2
.................................................  

2 - ما فاِئَدُة اْلُخفِّ ِلْلَجَمِل؟
...................................................  

ويَلِة لْلَجَمِل؟ َقَبِة الطَّ 3 - ما فاِئَدُة الرَّ
...................................................  

ي َنْوَع التََّكيُِّف َلَدى اْلَجَمِل؟ مِّ 4 - ماذا ُن�شَ
..................................................  

وَرَة، ُثمَّ اأُجيُب  ُل ال�شُّ ● اأََتاأَمَّ
َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:
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يََّتُه. َتْيِن، َواأُناِق�ُس اأََهمِّ وَرَ اِهِر في ال�شُّ ُد َنْوَع التََّكيُِّف الظَّ  اأَُحدِّ

ُسَؤاٌل

التََّكيُُّف: ُقـْدَرُة اْلكاِئـِن اْلَحيِّ َعلى اْلَعْي�ِس في ِبْيَئِتـِه، َوُهـَو
َنْوعانِ:

، ِمْثُل َلْوِن اْلَجَمِل، َوُطوِل َرَقَبِتِه، َوَعْر�ِس  ْكِل اْلخاِرجيِّ َتَكيُُّف ال�شَّ  -
ِه. ُخفِّ

ْفِء  يوِر ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر؛ َطَلًبا ِللدِّ ، ِمْثُل ِهْجَرِة الطُّ َتَكيٌُّف �ُشلوِكيٌّ  -
َواْلِغذاِء. 

يوِر ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر؟ ي اِلْنتِقاَل اْلَجماِعيَّ لِلطُّ مِّ ماذا ُن�شَ  - 3
.................................................  

وَرِة؟ اِهِر في ال�شُّ ما َنْوُع التََّكيُِّف الظَّ  - 4
...................................................  

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

●  ِلماذا َيْخَتِلُف �َشْكُل اْلِمْنقاِر ِمْن طاِئٍر اإِلى اآَخَر؟

●  ِمـْن َدلِئـلِ َعَظَمـِة اْلخاِلـِق ُقـْدَرُة اْلكاِئنـاِت اْلَحيَِّة َعلى التََّكيُِّف َمـَع 
ْر�ِس ُت�شاِعُد اْلَجَمَل َعلى  ِبْيَئاِتها. اأَْذُكـُر اأَْجـزاًء َلْم َيِرْد ِذْكُرها في الـدَّ

اْلَعْي�ِس في ِبْيَئِتِه.
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َعًة  ا وا�شِ ، َفَراأَْت اأَْر�شً وَمِريِّ ْحَبِة واِلَدْيهـا َمْحِميَّـَة ال�شُّ زاَرْت �شـاَرُة ِب�شُ
ِمْن  ُت�شاِهْدها  َلْم  ُمْخَتِلَفٌة  َحَيواناٌت  فيها  َتعي�ُس   ، َحديِديٍّ ياجٍ  ِب�شِ ُمحاَطًة 
اأَلَْت واِلَدها: َما اْلَمْحِميَُّة؟ َوما �َشَبُب اإِْن�شاِئها؟ ، َف�شَ َقْبُل، ِمْثُل اْلَمها اْلَعَرِبيِّ

اأَْذُكـُر اأَ�ْشمــاَء اْلَمْحِميَّـاِت   - 1
اْلواِرَدَة في اْلَخريَطِة.

َمــا اْلكـاِئـنــــاُت اْلَحيَّـــُة   - 2
اْلَمْوجوَدُة في ُكلِّ َمْحِميٍَّة؟

3 - اأُناِق�ُس ُزَمـالِئي في اأَ�ْشباِب 
اإِْن�شاِء هِذِه اْلَمْحِميَّاِت.

ُل َخريَطَة اْلَمْحِميَّاِت اْلأُْرُدِنيَِّة، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة: ● اأََتاأَمَّ

ُة بيِعيَّ اُت الطَّ اْلَمْحِميَّ اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

بيِعيَِّة. يََّة اْلَمْحِميَّاِت الطَّ اأََهمِّ
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 : ِمَن اْلَمْحِميَّاِت اْلَمْوجوَدِة في اْلأُْرُدنِّ  -
، َوَمْحِميَُّة اْلُمْوِجِب، َوَمْحِميَُّة غاباِت َعْجلوَن،  وَمِريِّ َمْحِميَُّة ال�شُّ  

َوَمْحِميَُّة �شانا.
: َدِة ِباِلْنِقرا�سِ في اْلأُْرُدنِّ ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة اْلُمَهدَّ  -

ْوداُء،  ْو�َشَنُة ال�شَّ ( ، َوال�شَّ اْلَجَبِليُّ ـَْدُن )اْلمـاِعـُز  َواْلب  ، ـَرِبـيُّ اْلع اْلَمها   
.) يُّ َواأَ�ْسجاُر اْلَبلُّوِط، َواْلَو�َسُق )اْلِقطُّ الَبرِّ

 اأَ�ْسَتعيُن ِباْلَخريَطِة اْلواِرَدِة في النَّ�ساِط، ِلَمْلِء اْلَفراغاِت في اْلَجْدَوِل اْلآتي:
ا�ْصُم الْكاِئِن الَّذي يَعي�ُش فيهاا�ْصُم الَْمْحِميَِّة

اْلَمها اْلَعَرِبيُّ
َمْحِميَُّة اْلُمْوِجِب

) يُّ اْلَو�َشُق )اْلِقطُّ الَبرِّ
َمْحِميَُّة َعْجلوَن

ُسَؤاٌل

ْر َمًعا... ِلُنَفكِّ

َنِة؟ ْيَد في اأَ�ْشُهٍر ُمَعيََّنٍة ِمَن ال�شَّ ِلماذا َتْمَنُع َوزاَرُة اْلِبْيَئِة ال�شَّ

ِلَنَتَعلَّْم
َمًعا...
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ْقُم التَّْقييُمالِْمْعياُرالرَّ

ُر اأَ�ْشباَب َنْق�ِس اأَْعداِد اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت 1 اأََف�شِّ
في اْلِبْيَئِة.

ُف التََّكيَُّف. 2 اأَُعرِّ

ُد اأَْنواَع التََّكيُِّف ِعْنَد اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.3 اأَُحدِّ

ـُح َدْوَر اْلَمْحِميَّاِت في ِحماَيـِة اْلكاِئنـاِت 4 اأَُو�شِّ
اْلَحيَِّة ِمْن َخَطِر اِلْنِقرا�ِس. 

ُر َدْوَر اْلَمْحِميَّاِت في اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلِبْيَئِة.5 اأَُقدِّ

اْلَحيَِّة 6 اْلكاِئناِت  َبقاِء  َعلى  ُت�شاِعُد  ُطُرًقا  اأَْقَتِرُح 
في اْلِبْيَئِة.

ُب ُم�ْشَتوى اإِجاَبتي. ُن َعَدَد النُّجوِم الَّذي ُينا�شِ ● اأَُلوِّ

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ
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اأُْكِمُل اْلَفراَغ في ما َياْأتي:  - 1
التََّكيُُّف َنْوعاِن :  اأ    - 

1. َتَكيٌُّف ........................ ، ِمْثُل ........................

2. َتَكيٌُّف ........................ ، ِمْثُل ........................
 : َدِة ِباِلْنِقرا�ِس في اْلأُْرُدنِّ ِمَن اْلَحَيواناِت اْلُمَهدَّ ب - 

........................ . 1

........................ . 2

........................ . 3
: بيِعيَِّة في اْلأُْرُدنِّ ِمَن اْلَمْحِميَّاِت الطَّ جـ - 

........................ . 1

........................ . 2

........................ . 3
ثُِّر في اأَْعداِد اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة: ِمَن اْلَعواِمِل الَّتي ُتوؤَ د  - 

........................ . 1

........................ . 2

........................ . 3

َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة



يََّة ما َياأْتي: 2 - اأَْذُكُر اأََهمِّ

َيِة لِلنَّ�ْشِر ........................ وؤْ ُة الرُّ ِحدَّ اأ    - 
َمَكِة ........................ ياِبيُّ ِلل�شَّ ْكُل اِلْن�شِ ال�شَّ ب - 

َلْحفاِة ........................ ْرُع ِلل�شُّ الدِّ جـ - 
اْلَمخاِلُب َواْلأَْنياُب ِللنَِّمِر ........................ د   -  

ُل �شوَرَة اْلأَْرَنِب، ُثمَّ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: 3 - اأََتاأَمَّ

غيَرٌة؟ َهْل اأُُذُن اْلأَْرَنِب َكبيَرٌة اأَْم �شَ اأ    - 
عيٌف؟  َهِل اْلأَْرَنُب َحَيواٌن َقِويٌّ اأَْم �شَ ب - 

َكْيَف َي�ْشَتفيُد اْلأَْرَنُب ِمْن �َشْكِل اُأُذَنْيِه ِلَيْنُجَو ِمْن َحَيواٍن ُمْفَتِر�ٍس  جـ - 
َيْقَتِرُب ِمْنُه؟

ما َنْوُع َتْكيُِّف اْلأَْرَنِب اْلَمْذكوِر؟  د   - 
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ب - اأَْذُكُر ا�ْشَم كاِئَنْيِن َحيَّْيِن اآَخَرْيِن َيعي�شاِن في ُكلِّ ِبْيَئٍة.

ُل ِبَخطٍّ َبْيَن �شوَرِة اْلَحَيواِن َوِبْيَئِتِه الَّتي َيعي�ُس فيها: 4 -  اأ   - اأَ�شِ
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