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4
الَمة تَْعليماُت السَّ

يف غرفِة ال�صفِّ

اأكوُن م�شوؤوًل
 اأعامُل المخلوقاِت الحّيَة، والبيئَة، والآخريَن باحتراٍم.

يف الزياراِت امليدانّيِة
اآخـــَر 	  ا  ــُق �شخ�شً ــ اأرافـ بــل  اأذهــــُب وحــــدي،  ل 

كمعلمي/معلمتي، اأو اأحِد والدّي.

ل األم�ُس الحيواناِت اأو النباتاِت دون ُموافقِة 	 
ها قد ُيوؤذيني. معلمي/معلمتي؛ لأنَّ بع�شَ

اأقــــــراأُ جــمــيــَع الــتــوجــيــهــاِت، وعــنــَدمــا اأرى 	 
الإ�شــــارَة  وهَي تعِني "كْن حذًر" اأتبُع تعليماِت 

ال�شالمِة .
ِة 	  الخا�شّ ال�شالمِة  لتوجيهاِت  اأ�شِغي جيًدا 

من معلمي/معلمتي. 
وال�شابوِن 	  بالماِء  يــدّي  اأغ�شُل 

قبل اإجراِء كِلّ ن�شاٍط وبعَده.
ل األــمــ�ــُس قـــر�ـــَس الــتــ�ــشــخــيــِن، 	 

اأّن  اأتذّكُر  للحروِق،  اأتعّر�َس  حتَّى ل 
بعَد  لدقائَق  �شاخًنا  يبَقى  القر�س 

. ف�شِل التياِر الكهربائِيّ
اأنّظُف ب�شرعٍة ما قد ين�شِكُب من ال�شوائِل، 	 

اأو يقُع مَن الأ�شياِء، اأو اأطلُب 
ــن ُمــعــلــمــي/ ــاعـــدَة مــ ــشـ ــ�ـ الـــمـ

معلمتي.
ــن الـــمـــواِدّ 	  اأتـــخـــّلـــ�ـــُس مـ

وْفق تعليماِت معلمي/معلمتي.
اأخبُر معلمي/معلمتي عن اأيِة حوادَث تُقع، 	 

واأحــذُر  ال�شوائِل  ان�شكاِب  اأو  الزجاِج،  ِر  تك�شُّ مثِل 
من تنظيفِها بنف�شي.

الواقيَة 	  النظاراِت  اأ�شُع 
اأو  ال�شوائِل  التعامِل مع  عنَد 

المواِدّ المتطايرِة.
اأراِعـــــي عـــدَم مــالمــ�ــشــِة مــالِبــ�ــشــي و�ــشــعــِري 	 

لّلهِب.
اأجّفُف يدّي جيًدا قبَل التعامِل مَع الأجهزِة 	 

الكهربائّيِة.
ل اأتـــنـــاوُل الــطــعــاَم اأو الــ�ــشــراَب فــي اأثــنــاِء 	 

التجربِة.
بــعــَد انــتــهــاِء الــتــجــربــِة اأعــيــُد الأجـــهـــزَة اإلــى 	 

اأماِكنها.
اأحافُظ على نظافِة المكاِن وترتيبِه.	 
اإجراِء 	   واأغ�شُل يدّي بالماِء وال�شابوِن بعد 

كِلّ ن�شاٍط.

تعليماُت السالمِة
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ِريَقُة الِعلِْميَُّة  الطَّ

د. محمد السعدون

د. محمد الودعان

َأْسَتْكِشُف

ماذا اأعرُف عِن الأمرا�ِس؟

الهدُف
التي  الحّيَة  والمخلوقاِت  الطبيعيَّ  العالَم  األحياِء  علماُء  يستكشُف   
في  يعمالِن  الودعان  ومحمد  السعدون  محمد  العالماِن  فيِه.  تعيُش 
فها مْن خالِل  جامعِة الملِك سعوٍد على دراسِة المخلوقاِت الحّيِة، وتعرُّ

فحِصها بالمجـهِر، وتحليلِها في المختبراِت.

 أوراٍق بيضاَء  
قلِم رصاٍص  

أْحتاُج إلى:
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ِريَقُة الِعلِْميَُّة الطَّ

 1  كيَف يمرُض الناُس؟

 
 
 
 

 2 هْل تمرُض الحيواناُت أيًضا؟

 
 
 
 
 

 3 ما األمراُض التي قد تصيُب اإلنساَن والحيواَن مًعا؟

 
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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ِريَقُة الِعلِْميَُّة الطَّ

أْستْكشُف أْكثَر 
 4 كيَف يدرُس العلماُء األمراَض؟

 
 
 
 
 

اْستِْقصاٌء َمْفتوٌح
أفّكُر في وقٍت كْنُت فيِه مريًضا، وأكتُب سؤااًل عْن كيفيِة إصابتي بالمرِض، ولماذا ُأصْبُت 

به؟
ثم أختبُر سؤالي.

سؤالي هو: 
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟ 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف



كيَف يمكُن ت�صنيُف  اْلَمْخُلوَقاِت الَحّيِة؟
الَهَدُف

في  ويضعوَنها  الحّيَة،  المخلوقاِت  العلماُء  ُيصنُِّف 
وُأصنُِّفها  العيناِت  ُأقارُن  ها.  لتشاُبِه خواصِّ وفًقا  مجموعاٍت 

ها. تبًعا لخواصِّ

الخطواُت
 1 األحُظ. أنظُر إلى العيناِت التي زّوَدني بها ُمعلمي.

 2  أفحُص كلَّ عينتيِن مًعا ، وُأقارُن بينهما. فيَم تتشــابهاِن، وفيم 

تختلفاِن؟ ثم ُأسجُل نتاِئجي في جدوٍل.

االختالُف التشاُبُه العيناُت

ها.  3 اأُ�شّنــُف . أجــُد طرائــَق لِتصنيــِف العينــاِت تبًعــا لخواصِّ

مثــاًل: ُأصنُِّفها بِناًء علــى طريقِة حركتِها، أو بنــاًء على طريقِة 

ُحصولِها على طعاِمها: هل تحصُل عليِه مَن الخارِج أم تصنُعُه 

بنفِسها؟
8

الفصُل األوُل- الدرُس األوُل - تصنيُف المخلوقاِت الحيِة

 2الخطوُة

َأْسَتْكِشُف

 

عيناِت نباتاٍت مختلفٍة  
عيناِت ُفطٍر  
 عيناٍت أو مجسماٍت   

لحيواناٍت صغيرٍة

أْحتاُج إلى:

 3الخطوُة
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الفصُل األوُل- الدرُس األوُل - تصنيُف المخلوقاِت الحيِة

أْستْخلُص النّتائَج
ــُل. أقارُن تصنيفي للعيناِت بتصنيِف زمالئي.كيَف يمكــُن أْن أقارَن طريقَة تصنيفي بطرِق   4 اأََتوا�شَ

تصنيِف زمالئي؟
 
 

ُح إجابتي.  5 اأَ�شتنِتُج. كيف ُيساعُد تصنيُف المخلوقاِت الحيِة العلماَء في أبحاثِهم؟ ُأوضِّ

 
 

 6 أيُّ العيناِت التي صنّفُتها أكثُر تشابًها أْو أكثُر ارتباًطا بعُضها مع بعٍض؟

 
 
 

أْستْكشُف أْكثَر
ما الموادُّ والمخلوقاُت الحّيُة األُْخرى التي ُيمِكنُني تصنيُفها؟

ُأالِحُظ المخلوقاِت الحّيَة القريبَة مْن بيتي أو مدرستي، وُأصنُِّفها في مجموعاٍت.
 
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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الفصُل األوُل- الدرُس األوُل - تصنيُف المخلوقاِت الحيِة

اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
يمكنُني وضُع ُخّطٍة لتصنيِف عروِض التلفاِز التي ُأشاهُدها. ما الذي يجعُل هذِه الُخّطَة 

فّعالًة؟

ُخّطتي هَي :
 
 
 
 

كيَف يمكُن اختباُر ُخّطتي؟
 
 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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الفصُل األوُل- الدرُس األوُل - تصنيُف المخلوقاِت الحيِة

َعَفُن الخبِز 
 1 أحضُر شريحًة من الخبِز.

 2  أضُع نقطًة من الماِء عَلى إحَدى زواَيا شريحِة الخبِز. ُثمَّ أضُع 

الشريحَة في كيٍس ُمغلٍق، وأضُعه في مكاٍن دافٍئ وُمْظلٍم. 

 3  األحــُظ. ِعندمــا أبدُأ في رؤية العفِن، أرســُم شــكَل المنطقِة 

. نِة على ورقِة رسٍم  بيانيٍّ الُمتعفِّ

 4  أرســُم المناطَق الجديدَة التي يغطِّيها العفُن مــدَة 3 أياٍم بلوٍن 

مختلٍف كلَّ يوٍم.

ُر البياناِت. أعــدُّ المربعاِت الكاملَة التي غطَّاها العفُن كلَّ يوٍم.  5 اأف�ــسِّ

أسجُل النتائَج في جدوٍل.

يَها العفُن تِي ُيغطِّ َعَدُد المناطِق الَّ الَيوُم

 6 أرسُم مخّطًطا بيانيًّا يوضُح نموَّ العفِن.

َنشاٌط

 ● كيٍس بالستيكيٍّ شفاٍف
●  ورقٍة بيضاَء

●  شريحٍة مَن الخبِز 

●  ورقِة رسٍم بيانيٍّ

أْحتاُج إلى:



َأْسَتْكِشُف

● ثالِث كُؤوٍس
● ماٍء

طعاٍم  ِن)ِصبغِة(  ملوِّ  ● 
أزرَق

●  ثالِث سيقاٍن من نباِت 
الكرفِس مَع أوراِقها

● مسطرٍة

أْحتاُج إلى: كيَف ينتِقُل الماُء في النباتاِت الِوعائيِة؟

ُأكوُن فرضيـًة
الِغذاَء  تنقُل  أنابيَب  على  تحتوي  الِوعائيِة  النباتاِت  جميُع 
َعْبَر  الماِء  في حركِة  النباِت  أوراِق  عدُد  ُر  يؤثِّ كيَف  والماَء. 
ساِقه ؟ أكتُب جوابي على شكِل فرضيٍة كالتالي:"إِذا قلَّ عدُد 

أوراِق النباِت فإّن.."
 
 

أختبُر فرضّيتي
 1  أمأُل الكُؤوَس الثالَث بكمياٍت متســاويٍة ِمــن الماِء. أضُع ثالَث 

نِقاٍط من ُملوِن الطعاِم في ُكلِّ كأٍس.

 2  ُأزيُل جميَع األوراِق عن ســاِق الكرفِس األوَلى، وأترُك ورقًة 

واحدًة فقْط على الســاِق الثانية، أما الســاُق الثالثُة 

ا من أوراِقها، ثم أضُع  فأترُكها كَما هَي دوَن أْن أنِزَع أيًّ

ساًقا في ُكلِّ كأٍس. 

 3 اأُلحــُظ. في اليــوِم التالِي، أتفّحــُص الُكؤوَس. ماذا 

ُل التغيراِت التي حدثْت. حدَث للماِء؟ ُأسجِّ
 
 
 

 1الخطوُة

 2الخطوُة
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الفصُل األوُل- الدرُس الثاني - النباتاُت
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الفصُل األوُل – الدرُس الثاني - النباتاُت

 4 اأقي�ُس. أستخِدُم المسطرَة ألقيَس إلى أيِّ مًدى انتقَل الماُء في كلِّ ساٍق من سيقاِن الكرفِس؟

 
 

أْسَتْخلُص النََّتائَج
 5 ما الُمتغيراُت الُمستقلُة والُمتغيراُت التابعُة في هذِه التجربِة؟

 
 

 6 اأُف�ّشُر  البياناِت. هل أّثرْت كميُة األوراِق في عملية نْقِل الماِء؟

 
 

 7 هْل تدعُم النتائُج التي حصْلُت عليها فرِضّيتي؟

 
 
 

أْستْكشُف أْكثَر
ما المتغيراُت األخرى التي تؤّثُر في انتقاِل الماء في النّباِت؟ كيف تؤّثُر إضافُة السكِر 
أو الملِح في انتقاِل الماِء في النباِت؟ أكّوُن فرضيًَّة وأختبرها. ثّم أحّلُل النتائَج وأكتُب 

تقريًرا عنها.
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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الفصُل األوُل – الدرُس الثاني- النباتاُت

اِْستِْقصاٌء َمْفتوٌح 
ُثمَّ  بلوٍن معّيٍن. وُأكّوُن فرضيًة،  البيضاِء  الَقَرْنُفِل  َبتالِت  نُني مْن تلويِن  ُأصّمُم تجربًة تمكِّ

أختبُرها.
ُسؤالي ُهَو:

 
 
 

فرضّيتي هي:
 
 
 
 

َنتائِجي ِهَي:
 
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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الفصُل األوُل – الدرُس الثاني- النباتاُت

مالحظُة جذٍر 

َأضُع توقًعا
 اأحذُر عنَد استخداِم السكيِن

 1 األحــُظ. أتأمُل جْذَر نباِت الجزِر ثم أقطُعــُه ُطوليًّا. أيُّ األجزاِء 

أَرى؟

 2 أنظُر إلى مقطٍع عرضــيٍّ من الجذِر. هْل أســتطيُع أن ُأميَز طبقَة البشــرِة، والَلحاء، والطبقاِت 

الداخليَة الناقلَة؟

 3 أرُسُم مقطًعا عرضيًّا للجزرِة، وأكتُب أسماَء األجزاِء على الرسِم.

؟  4 اأَ�شتنتُج. هل للجزرِة جذٌر لِيفيٌّ أم جذٌر وتديٌّ

 

؟ ُأفسُر إِجابتي.  5 أيهَما أسهُل، َسْحُب نباٍت ِذي جْذٍر وتديٍّ مَن األرِض أم نباٍت ذي جذٍر لِيفيٍّ

 
 

َنشاٌط

 ● جزرٍة
● سكيٍن

أْحتاُج إلى:



ِة اأْن تتكاثَر دوَن بذوٍر؟ هريَّ باتاِت الزَّ هْل ت�صتطيُع بع�ُض النَّ
ُع أتوقَّ

البذوِر.  تتكاثُر عن طريِق  هرّيَة  الزَّ النباتاِت  أنَّ  تعلمُت 
بذوٍر؟  دوِن  مْن  التَّكاثَر  النَّباتاِت  بعُض  تستطيُع  هْل 
نباٍت  إلنتاِج  النّباِت  من  جزٍء  استعماَل  أستطيُع  وهْل 

جديٍد؟
 
 
 
 

أختبُر توقعي
 1  أقصُّ قطعًة طولُها 15سم تقريًبا من ساِق نباِت النعناِع، وأترُك 

ورقتيِن فقْط بالقرِب مْن قمِة الساِق، وأزيُل باقَي األوراِق.

ُص الجزَء الذي قطعُته مَن الســاِق باســتعماِل   2 اأُلحــُظ. أتفحَّ

العدسِة المكّبرِة. وأسّجُل مالحظاتي.
 
 
 

●  نباٍت يتكاثُر عن طريِق  

اِق الجاريِة  السَّ
●  ِمَقصٍّ

●  َعدسٍة ُمكبِّرٍة

●  كأٍس

●  ماٍء

أْحَتاُج ِإلى:
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الفصُل الثاني – الدرُس األوُل- التكاثُر

َأْسَتْكِشُف

 1الخطوُة



 3 أمأُل ثالثَة أرباِع الكأِس بالماِء. وأضُع الساَق فيها.

 
 

ر البيانــاِت. أفحُص مكاَن القطِع كلَّ يوٍم باســتعماِل   4  اأف�ــسِّ

العدســِة المكّبرِة، وأســّجُل مالحظاتي حوَل التغيراِت 

التي حدثْت.
 
 
 
 
 

أستخلُص النَّتائَج 
 5 اأ�شتنتُج. ماذا يحدُث لمكاِن قطِع الساِق في الكأِس المليئِة بالماِء؟

 
 
 

 6 هْل بإمكاِن نباٍت جديٍد أْن ينمَو مْن دوِن زراعِة بذرٍة؟ أوّضُح ذلَك.

 
 
 

17
الفصُل الثاني – الدرُس األوُل- التكاثُر

َأْسَتْكِشُف

 3الخطوُة
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الفصُل الثاني – الدرُس األوُل- التكاثُر

أْستْكشُف أْكثَر
هْل هناَك نباتاٌت أخرى تنمو بطريقٍة مشابهٍة لنموِّ هذا النباِت؟

أعمُل استقصاًء ألجَد جواَب هذا السؤاِل. ثم أكتُب تقريًرا بنتائجي وأعرضه على زمالئي 
في الّصّف.

 
 
 

اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
ُأخّطُط لعمِل تجربٍة ُأبّيُن فيها ما إذا كاَنِت النباتاُت تستطيُع أْن تنمَو دوَن بذوٍر.

ُسؤالي ُهَو:
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 

نتائجي هي :
 
 

َأْسَتْكِشُف



19
الفصُل الثاني – الدرُس األول- التكاثُر

َلوحُة التَّكاُثِر الال ِجن�صيِّ
 1 َأبحُث عْن ثالِث طرِق للتكاثِر الالِجنسيِّ َعْبَر شبكِة اإلنترنت، وفي المجالِت والُكتِب.

 2 َأِجُد الَمخلوقاِت الحيَة التي تتكاثُر بهذِه الطرِق الثالِث.

. وقد تكوُن لوحتِي رسًما بيانيًّا أْو   3 أعمُل لوحًة أقارُن فيها بيَن الطرِق الثالِث للتكاثِر الالجنســيِّ

مخطًطا أْو جدواًل.

  4 اأَتوا�شُل . َأُقصُّ ُصوًرا لمخلوقاٍت َحيٍة تتكاَثُر الجنسيًّا، وألِصُقها على اللوحِة وَأِصُفها. 
 

، وفيَم َتختلُف؟  5 فيَم َتَتشاَبُه طرُق التكاُثِر الالِجنسيِّ

 
 
 
 

َنشاٌط
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الفصُل الثاني- الدرُس الثاني- دوراُت الحياِة

ما المراحُل التي تمرُّ بها دورُة حياِة الحيواِن؟   
الَهدُف 

أعتبُر نفسي عضًوا  من فريٍق مهتمٍّ بدراسِة 
بعَض  جمعُت  وقْد  الضفادِع،  حياِة  دورِة 
ُر  البياناِت عِن الضفادِع التي الحظتها. أفسِّ
حصلُت  التي  الصوَر  وأستخدُم  النتائَج 
كلُّ  إليها  تحتاُج  التي  الفترَة  َد  ألحدِّ عليها 

مرحلٍة مْن مراحِل حياِة الضفدِع.

اْلخطواُت
ٍن إلى المراحِل التي  دورُة حياِة  1 األحُظ. أنظــُر بتمعُّ بها  تمرُّ 

الضفدِع.

ُل فيِه التغيُّراِت   2 أعمُل جدواًل أســجِّ

التــي تطــرُأ علــى تركيِب جســِم 

مْن  الضفــدِع خــالَل كلِّ مرحلٍة 

دورِة حياتِه.

البالغ غير  ال�شفدع   :4 المرحلة 
7/7 التاريخ: 

ذنيبة اأبو   :2 المرحلة 

4/5 التاريخ: 

البالغ ال�شفدع   :5 المرحلة 

7/21 التاريخ: 

المخ�شبة البيو�س   :1 المرحلة 
4/1 التاريخ: 

ذنيبة اأبو   :3 المرحلة 

6/23 التاريخ: 

َأْسَتْكِشُف



21
الفصُل الثاني- الدرُس الثاني- دوراُت الحياِة

ــُر النتائــَج. أســتخدُم الصوَر لتحديِد الفتــرِة التي تمرُّ بها كلُّ مرحلٍة مــْن مراحِل دورِة حياِة   3 اأف�شِّ

ُل البياناِت في الجدوِل المخصِص لها. الضفدِع، وأسجِّ

اأبو ذنيبَةمرحلة مبكرةبيو�ٌس مخ�شبٌة
اأبو ذنيبَة مرحلة 

متاأخرة
�شفدٌع بالٌغ�شفدٌع غيُر بالٍغ

طوُل المرحلِة

ماذا ت�شبُه

َأْسَتْخلُِص النََّتائَِج
 4 ما أقصُر مرحلٍة في دورِة حياِة الضفدِع؟ وما أطوُل مرحلٍة؟

 
 

 5 اأ�شتنتُج. متى كاَن التغيُُّر األكبُر للحيواِن؟

 
 

َأْسَتْكِشُف

مراحُل دورِة حياة ال�شفدع
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الفصُل الثاني- الدرُس الثاني- دوراُت الحياِة

 6 كيَف يختلُف الحيواُن في المرحلِة 2 عنه في المرحلِة 4؟

 
 

أْستْكشُف أْكثَر 
ُذَنْيَبَة؟ أستِخدُم اإلنترنَت أو مصادَر أخَرى  أبي  إلى  بيضُة الضفدِع المخصبُة  تنُمو  كيَف 
ِفي البحِث عْن صوٍر تمثُِّل األياَم األربعَة األوَلى من حياِة أبي ُذَنيبَة. أناقُش التغيراِت التِي 

أالحُظها.
 
 
 

اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
ُم تجربًة لمعرفِة المراحِل التي يمرُّ بها حيواُن أبي ذنبيَة للوصوِل إلى ضفدٍع بالٍغ. أصمِّ

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 

نتائجي هي :
 
 

َأْسَتْكِشُف
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الفصُل الثاني- الدرُس الثاني- دوراُت الحياِة

َنشاٌط

نموَذُج الإخ�شاِب الخارجيِّ

 1  اأعمُل نموذًجا. أضُع في قاِع الحوِض الزجاجيٍّ  حواَلْي 1ســم من 

الرمل. ُثمَّ أمأُل ثلَثِي )  3 _ 2  ( الحوِض بالماِء.

 2  أنثُر 15 قطعًة مــن الرخاِم األبيِض في المــاِء. حيُث تمثُل قطُع 

الرخاِم األمشاَج المؤنثَة )البيوَض غيَر المخصبِة(.

 3  بعَد أْن تستقرَّ قطُع الرخاِم البيضاُء في قاِع الحوِض، أنثُر 15 قطعًة 

أخَرى مــَن الرخاِم األخضِر )األمشــاِج المذكرِة( في الحوِض 

نفِسه.

َبْت( مْن قطِع الرخاِم   4  كْم قطعًة من الرخاِم األخضِر ُلمسْت، )ُخصِّ

األبيِض. 
 
 
 

؟ نَا هَذا النموذُج عَلى دقِة اإلخصاِب الخارجيِّ  5 اأ�شتنتُج. كيَف يدلُّ

 
 
 
 

 ●  حوِض سمٍك
●  حصى لحوِض السمِك

الرخاِم  من  قطعًة   15  ●
األبيض 

الرخاِم  من  قطعًة   15  ●
األخضِر

أْحتاُج إلى:



التركيُز على المها راِت

البتالت
الكاأ�س

ال�شداة 
»ع�شو التذكري«

املي�شم

الكربلة 
»ع�شو التاأنيث«

املتك

ُم أتعلَّ
ُل  وأسجِّ األزهــاِر.  لمالحظِة  أكثَر  أْو  حاسًة  أستخدُم 
رسُم  المالحظاِت   تسجيِل  طرائِق  ومْن  مالحظاتِي. 
األشياِء  وصُف  أْو  عليها،  البياناِت  وتحديُد  األشكاِل، 
الملمُس  ومنَها  بالرسِم،  عنْها  التعبيُر  يمكُن  ال  التِي 
أجزاِء  ِف  تعرُّ فِي  المعلوماِت  هذِه  أستخدُم  والروائُح. 

نباتاٍت أخَرى.

أجرُب
 1 األحُظ. أنظُر إلى الزهرِة.

 2  أرســُم الزهرِة، وأتأكُد مْن تحديِد أجزاِئها المختلفِة 

باستخدام العدسة وتلوينِها.

 3 أكتُب أيَّ مالحظاٍت أخَرى تحَت الزهرِة.

مهارُة ال�شتق�شاِء: المالحظُة
ُن الزهرُة مْن أجزاٍء مختلفٍة تساعُد عَلى عمليِة التكاثِر.  تتكوَّ

كيَف عَرَف العلماُء ذلَك؟ لقْد لحُظوا أزهاًرا حقيقيًة. 

24
الفصُل الثاني- اآلباءُ واألبناءُ

●  أزهاٌر
●  أوراقٌ

 ● قلُم رصاٍص، 
● أقالُم تلويٍن

● عدسةٌ مكبرةٌ

أْحتاُج إلى:

تكــون  اأن  اأتوقــع  ناعــٌم.  البتــالت  ملم�ــس 
لي�ــس  بامل�شــحوق.  �شــبيهة  اللقــاح  حبــوب 

للبتالت رائحٌة.



التركيُز على المها راِت
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الفصُل الثاني- اآلباءُ واألبناءُ

أطبُِّق
 1 أســتفيُد من الرسِم والمالحظاِت المدونِة إلجابِة األســئلِة. أيُّ الحواسِّ استخدمُتها لمالحظِة 

ــُن زهرتِي جميــَع أجزاِء الزهــرِة التي درســُتها أْم ال؟ أوّضــُح إجابتي. الزهــرِة؟ هِل تتضمَّ
 
 

ي، مثَل الطاولِة أِو المقعِد.  2 أستمرُّ في استخداِم المهارِة. أختاُر شيًئا مْن غرفِة صفِّ

 3 األحــُظ. أتفحَُّص الشــيَء الِذي اخترُته، ثمَّ أرســُمه، 

ُن أيَّ مالحظــاٍت أخَرى تحَت  وأحدُد أجــزاَءه، وأدوِّ

الرسِم، مثَل استخداماتِه، وملمِسه.

 4 أشارُك زمالِئي في الصفِّ في مالحظاتِي.



ما الِذي َتحتاُج اإليِه الَمخلوقاُت الَحيُة ِلكي تعي�َض؟
ُع  أتوقَّ

وهْل  َتعيَش؟  لِكي  الَحيُة  الَمخلوقاُت  اليِه  َتحتاُج  الذي  ما 
َأشياَء  إلى  مائيٍة  بِيئٍة  في  تعيُش  التي  الَمخلوقاُت  َتحتاُج 
َتختلُف َعما َتحتاُج إليه الَمخلوقاُت الحيُة في البيئِة اليابسِة؟

 
 
 

عاتي أختبُر توقُّ
 1 اأعمــُل نموذًجــا  لبِيئٍة مائيٍة. أَضــُع الَحَصى في َأحِد الِوعاءيِن، ُثم 

َأمأُل الِوعاَء بمــاِء البِْركِة. ُأضيُف النباتاِت والحلزوناِت الَمائيَة 

أو أيَّ حيواناٍت مائيٍة أخَرى.

 2 اأَعَمُل نموذًجا لبيئٍة َيابِسٍة. َأَضُع الَحَصى في الِوعاِء اآلَخِر، وُأغطِّيِه 

يداَن، وُأغطِّيها  بَِطبقٍة ِمن التُّراِب. ُأضيُف ُبذوَر األَعشــاِب والدِّ

بِطبقٍة ُأْخرى ِمن التراِب، ثم َأسقي الُبذوَر.

26
الفصُل الثالُث - الدرُس األوُل- العالقاُت في األَنِْظَمِة الِبيِئيَِّة

َأْسَتْكِشُف

 2الخطوُة

● حًصى     
● وعاءيِن مَع أغطيتِهما

● ماِء بِْركٍة      

● نباتاٍت مائّيٍة

● حلزوناٍت مائيٍة    

● تراٍب

● بذوِر أعشاٍب      

● ديداِن أرٍض

أْحتاُج إلى:



 3 أغطِّي الِوعاءيِن، وَأضُعهمــا في َمكاٍن َجيِد 

مِس الُمباشِر.  التَّهويِة َبعيًدا َعن  ضوِء الشَّ

َف التَّغيُّراِت  ُص الِوعاءيِن ألَتعرَّ  4 اأُلِحــُظ. أتفحَّ

التي َتحدُث ُكلَّ َيوٍم مدَة ُأسبوٍع. َهْل َتفاعَلِت 

ُل  الَمخلوقاُت الَحيُة َمًعا في ُكلِّ بِيئٍة؟ ُأســجِّ

ُمالحظاتِي.
 
 
 

أستخلُص النَّتائَج
ُة لكلٍّ مَن البيئِة المائيِة والبيئِة اليابسِة؟ ُة والعوامُل الالحيويَّ  5 ما العوامُل الحيويَّ

 
 
 

 6 اأ�شتنتُج . كيَف َساَعدِت النَّباتاُت الحيَواناِت َعلى الَعيِش في البِيئِة الماِئيِة، وفي البِيئِة اليابِسِة؟

 
 

 7 َماذا َيحُدُث لِكلٍّ من البيئتيِن إذا ُأِزيَلِت النَّباتاُت أو الَحيواناُت منهما؟
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َأْسَتْكِشُف

 3الخطوُة
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أْستْكشُف أْكثَر 
ُب إِضافَة َنباتاٍت وحَيواناٍت  ؟ ُأجرِّ ُر في َبقاِء الَمخلوِق الَحيِّ تي ُتَؤثِّ ما العوامُل األُْخرى الَّ

َة َأياٍم. كيَف تتغيَُّر البيئتاِن؟ ُب وْضَع البيئتيِن في َمكاٍن ُمظلٍم عدَّ . وُأجرِّ ُأْخرى إلى بيئتيَّ
 
 
 

اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
تحتاُج الحيواناُت والنباتاُت إلى عوامَل عّدٍة في النظاِم البيئيِّ لكْي تعيَش.

ُم تجربًة ألحّدَد األشياَء التي يحتاُج إليها الحيواُن مَن البيئِة لكي يعيَش. ُأصمِّ

ُسؤالي ُهَو:
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 

َأْسَتْكِشُف



َنشاٌط

29
الفصُل الثالث - الدرُس األوُل- العالقاُت في األَنِْظَمِة الِبيِئيَِّة

العوامُل الُمحّددُة
 1  اأحذُر. أستخدُم المقصَّ لقصِّ 25 قطعًة مستديرًة قطُر كلٍّ منها 

2.5 سم، تمّثُل مســاحُة كلِّ قطعٍة المَدى الِذي تمتدُّ إليِه جذوُر 

النباِت.

 2 اأقي�ــُس. أقوُم بإعــداِد بيئٍة لهذِه النباتاِت بعمــِل صندوٍق مكعب 

أبعاُده 20 سم.

 3 أرِمي 8 نباتاٍت )8 قطٍع مســتديرٍة( في الصندوِق، فإذا لْم تالمْس قطعٌة قطعًة أخرى فإنَّ النباتاِت 

تســتطيُع العيَش. ُأخرُج القطَع المســتديرَة المتالمســَة؛ ألنَّها تمثُِّل النباتاِت التي ال تقدُر على 

العيِش. وأسّجُل نتائجي في جدوِل بياناٍت.

 4 أكرُر الخطــوَة )3( ثالَث مراٍت أقوُم خاللَها برْمِي 10 ثم 12 ثم 14 قطعًة مســتديرًة. وأســّجُل 

نتائجي. ما عدُد النباتاِت التي استطاَعِت العيَش؟
 

ًدا؟   5 اأ�شتنتُج: كيَف يكوُن االكتظاُظ عاماًل محدِّ
 

عدُد النباتاِت الباقيِة على قيِد الحياِةعدُد النباتاِت في البيئِة

ى  ● ورٍق مقوَّ
● مقصٍّ

● مسطرٍة

أْحتاُج إلى:
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كيَف تكيَّفْت دودُة الأر�ِض للَعْي�ِض في بيئِتها؟
أكّوُن فرضّيًة

الظلمُة  التربِة حيُث  األرِض تحَت سطِح  ديداُن  َتعيُش 
كيَف  ُتَرى  رطًبا.  جلِدها  على  تحافُظ  التي  والرطوبُة 
على  إجابتي  أكتُب  للضوِء؟  األرِض  دودُة  تستجيُب 

شكِل فرضيٍة على النحِوالتالِي: 
إَذا ُوضعْت دودُة األرِض في منطقٍة مضيئٍة فإنها تتحرُك

 

أْختبُر فرضّيتي
 1  اأُلِحــُظ. َأَضُع مناديَل ورقيًة ســميكًة ومبللًة في قاِع وعاٍء 

، ثمَّ أضُع دودَة األرِض في وسطِها. ماَذا تفعُل  بالستيكيٍّ

الدودُة؟ كيَف تتحرُك؟
 
 
 

 2  اأجــرب. أضــُع ورقــًة ســوداَء على نصــِف قــاِع الوعاِء 

. أالحُظ كيَف تســتجيُب دودُة األرِض لَهذا  البالستيكيِّ

التغيِر؟ وأسجُل مالحظاتي.
 
 
 

َأْسَتْكِشُف

● دودِة األرِض

● مناديل ورقية سميكة

●  وعاٍء بالستيكيٍّ 
مسطٍح )عريٍض( 

●  تربٍة طينيٍة

● ورقٍة سوداَء 

●  قفازات

أْحتاُج إلى:

 2الخطوُة

 1الخطوُة
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أستخلص النتائج
 2  اأف�شــُر البيانــاِت. هــْل تدعُم التجربُة فرضيتــي حوَل كيفيِة اســتجابِة دودِة األرِض للبيئِة؟ أوضُح 

إجابتي.
 
 
 
 

أْستْكشُف أْكثَر 
هْل تختلُف استجابُة دودِة األرِض باختالِف لوِن اإلضاءِة؟

ُل مالحظاتِي. ًة الختباِر أثِر لوِن الضوِء األبيِض في دودِة األرِض. وأسجِّ أضُع خطَّ
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف



اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
أفكُر في لوِن اإلضاءِة الذِي تتأثُر به دودُة األرِض األحمِر، أم األزرِق.

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 
 

نتائجي هي :
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َأْسَتْكِشُف



ُف الَورقِة َتكيُّ

ُص أوَراَق نباِت الرمِث، ونبــاِت التيِن البريِّ )الحماِط(،   1 َأتَفحَّ

ونباِت لساِن البحِر، ثم أرسُم ما َأراُه.

ُل   2 اأَقي�ــُس . أســتعمُل المســطرَة لِقياِس ُطوِل ُكلِّ َورقٍة. ُثم ُأســجِّ

الَبياناِت.
 
  
 

 3 اأقارن بيَن األَوراِق الُمختلفِة.

ــُر   4 اأ�شــتنتُج . مــَع َأيِّ أنــواِع البِيئاِت تكيَّفْت هذِه األوراُق؟ ُأفسِّ

إجابتي.
 
 
 

َنشاٌط
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لساُن البحِر

الرمُث

التيُن البري

●  ورقِة نباِت الرمِث

●  ورقِة نباِت التيِن البريِّ

●  ورقِة نباِت لساِن البحِر

●  أقالِم تلويٍن

●  مسطرٍة

أْحتاُج إلى:



اأكّون فر�صية 

ُل َقَطراُت الَماِء؟ كيَف تَت�صكَّ
ُل بخاُر الماِء إلى ماٍء سائٍل.  ُن قطراُت الماِء ِعنَدما َيتحوََّّ تتكوَّ
ِن قطراِت الَماِء على ِجسٍم  ُر َدرجُة الَحرارِة في َتكوُّ هل ُتؤثِّ
ما؟ َأكتُب َجوابي على َشكِل َفرضيٍة كالتالي: إذا انَخَفضْت 

َدرجُة َحرارِة الكأِس فإنَّ 
 
 
 
 

أختبُر فرضيَّتي
باِت الَجليِد، ثم أمأُل  تِها بمكعَّ  1 أمأُل إحدى الكأسيِن حتى حافَّ

ِن  الكأَس األُخرى بالماِء البارِد، ُأضيُف بِْضَع َقطراٍت مْن ُملوِّ

ُكُه  الطَّعاِم إلى الــكأِس التي َتحتوي على الماِء البــارِد وُأحرِّ

بالملَعقِة، ثم أسكُب كلَّ الماِء الملوِن الناتِج في الكأِس التي 

َتحتوي على ُمكعباِت الَجليِد.

 2 أمــأُل الكأَس الفارغَة بماٍء بدرجــِة حرارِة الُغرفِة، 

ِن الطَّعاِم إلى الماِء  وُأضيُف بْضَع َقَطراٍت مــن ُملوِّ

ُكه. َأتأكُد من اســتعماِل الَكميِة َنفِســها من  وُأحرِّ

ِن الطَّعاِم والماِء في كلتا الكأسيِن. ُملوِّ
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َأْسَتْكِشُف

 1الخطوُة

● كأسيِن زجاجّيتيِن 

●  ُمكعباِت جليٍد

ِن طعاٍم ●  ُملوِّ

●  ماٍء بارٍد

●  ملعقٍة

●  ملٍح

●  طبقيِن

أْحتاُج إلى:
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ُب. َأرشُّ الِملَح في ُكلٍّ مــَن الطبقيِن، ثم َأضُع   3  اأجــرَّ

الَكأسيِن فِيهما، وَأتُرُكهما مَدة 30 دقيقًة.

 4 اأُلِحُظ. ماذا َأَرى على َجوانِب ُكلِّ كأٍس؟

 
 

َأْسَتْخلُِص النَتائَِج
 5 ما مصدُر الماِء المتكثِِّف على جوانِب الكأِس؟ أالحُظ لوَن الَقطراِت.

 
 

ُم   6  اأَ�شــتخدُم المتغيراِت. ما الُمتغيُر المســتقلُّ والُمتغيُر التابُِع فــي التجربِة؟ أيُّ الُمتغيراِت تمَّ التحكُّ

فيه؟
 
 
 
 

لْت قطراُت الماِء على جوانِب الكأِس التي ُوضعْت فيها مكعباُت الثلِج؟  7 اأ�شتنتُج. لماذا َتشكَّ

 
 
 

َأْسَتْكِشُف

 3الخطوُة
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َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر 
َتجِربٍة  مخطَط  أضُع  القطراُت؟  عليها  لْت  َتشكَّ التي  الكأِس  قاِع  في  لِلملِح  حدَث  ماذا 

توضُح ذلَك.
 
 
 

 اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
ُأفّكُر في  الجليِد؟  الماِء على سطِح كأٍس زجاجيٍة تحتوي على  يلزُم لكي تتكوَن قطراُت  الوقِت  كِم من 

ُم تجربًة لإلجابِة عْن سؤالي.. ِن القطراِت، وُأصمِّ سؤاٍل حوَل سرعِة تكوُّ

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 

َأْسَتْكِشُف



َنشاٌط
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اأُلحُظ ُجذوَر َنباٍت بقوليٍّ 
 1 َأَتفّحُص ُجذوَر نباٍت بقوليٍّ بعَد تنظيِفها مَن التربِة.  

 2 األحُظ. َأفحُص الجذوَر بَعدسٍة مكّبرٍة أو مجهٍر. ماذا أالحُظ؟

 
 
 

. ُص ُجذوَر نباِت الجزِر، وأقارُنها بجذوِر النَّباِت البقوليِّ  3 أتفحَّ

 4 فيِم ُتشبُه ُجذوُر النباِت البقوليِّ ُجذوَر النباتاِت األخَرى، وفيَم 

تختلُف عنها؟
 
 
 
 
 
 

 5 اأ�شتنتُج. َأهميَة الُعقِد الجذرّيِة في َدورِة النيتروجيِن؟

 
 

● جذِر نباٍت بقوليٍّ

● جذِر جزٍر

● جذوِر أعشاٍب

أْحتاُج إلى:



كيَف ينتقُل الماُء داخَل النباِت وخارَجُه؟
أكّوُن فرضّيًة

الماَء  النباُت  فقَد  فإذا  ليعيَش.  الماِء  إلى  النباُت  يحتاُج 
بكمياٍت كبيرٍة سيذبُل وبالتالي سيموُت.ويفقُد النباُت الماَء 
خالَل عمليِة النتِح؛ إْذ يتبخُر الماُء مَن األوراِق. وعنَد تبخِر 
الماِء سَتسحُب النبتُة كميًة كبيرًة مَن الماِء عْن طريِق الجذوِر 
إلى األعَلى خالَل أنسجِة الخشِب. كيَف تؤثُر كميُة الضوِء 
إجابتِي  أكتُب  النتِح؟  النباُت في معدِل عمليِة  ها  يمتصُّ التي 
على شكِل فرضيٍة على النحِو التالي:" إذا زادْت كميُة الضوِء 

" التي يستقبُلها النباُت فإنَّ 
  

أْختبُر فرضّيتي
 1  أســتخدُم  رشــاَش الماِء لريِّ 

مْن  وأتأكُد  األربعــِة.  النباتاِت 

تزويِد النباتاِت بكمياٍت متساويٍة 

مَن الماِء.

 2  أضُع أصَص النباتــاِت األربعِة 

في أكياٍس بالستيكيٍة وأستخدُم 

الخيَط لربــِط األكياِس بإحكاِم 

حوَل ساِق النباِت.

أْحتاُج إلى:
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رشاِش ماٍء

4 أنواٍع مَن النباتاِت في 
أصٍص

ماء

4 أكياٍس مَن البالستيِك

خيٍط

ميزاٍن ذي الكفتيِن

مصدِر ضوٍء 

أعمُل كالعلماِء

 2الخطوُة

 1الخطوُة



 2  اأقي�ــُس أزُن النباتــاِت األربعَة مســتخدًما الميــزاَن ذا الكفتيِن، 

وأسجُل كتلَة كلٍّ نبتٍة.
 
 

 3  اأ�شــتخدُم المتغيــراِت أضُع نبتتيِن تحَت مصــدٍر ضوئيٍّ ، وأضُع 

النبتتيِن األخرييِن بعيًدا عْن مصدِر الضوِء.

 4  بعَد ساعٍة أزُن النباتاِت األربَع مرًة ثانيًة وأسجُل كتَلها وأيَّ تغيراٍت الحظُتها.

 
 
 

 5 أعيُد النباتاِت إلى مواقِعها األصليِة.

 
 

 6  أعيُد الخطوتيِن الخامسَة والسادسَة بعد 24 ساعٍة و48 ساعٍة وأسجُل أيَّ مالحظاٍت أخرى.
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أعمُل كالعلماِء

 3الخطوُة



أستخلص النتائج
 8  ما المتغيراُت المستقلُة والمتغيراُت التابعُة في االستقصاِء؟ 

 
 

 9  اأف�شُر البياناِت. هْل تغيرْت أيٌّ ِمْن كتِل النباتاِت األربِع؟ هْل أوضحْت نتائِجي العالقَة بيَن معدالِت 

النتِح وكميِة الضوِء؟
 
 

 10 هْل دعمْت نتائجي فرضيتي؟ لماذا؟

 
 
 

اْستْقصاٌء موّجٌه 

كيَف يتاأثُر فقداُن الماِء في النباتاِت بالتغيراِت البيئيِة؟

أكّوُن فرضيًة
لقْد رأيُت كيَف يؤثُر الضوُء في معدِل عمليِة النتِح. ما المتغيراُت األخرى التي تؤثُر في معدِل عمليِة 

النتِح؟ ماذا عِن الرياِح؟ أكتُب إجابًة على شكِل فرضيٍة على النحِو التالي:"إذا زادْت شدُة الرياِح فإنَّ 

. معدَل عمليِة النتِح 
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أعمُل كالعلماِء



أختبُر فرضيتي
أصمُم خطــُة أختبُر فيها فرضيتِــي ثمَّ أكتُب المــوادَّ واألدواِت التي أحتاُج إليهــا وكذلَك مصادَر 

المعلوماِت والخطواِت التي سأتّبِعها. أسجُل نتائِجي ومالحظاتِي عنَد اتباِع خطَّتي.
 
 

أستخلُص النتائُج
هْل تدعُم نتائِجي فرضيتِي؟ لماذا؟ َأعرُض ما توصلُت إليِه مْن نتائَج عَلى زمالِئي.

 
 

استقصاٌء مفتوٌح
ما الظروُف البيئيُة األخرَى التي يمكُن أْن تؤثَر في معدِل عمليِة النتِح؟ أفكُر في أسئلٍة أخَرى لالستقصاِء. 
فمثاًل؛ كيَف تؤثُر رطوبُة الجوِّ في معدِل عمليِة النتِح؟ أصمُم تجربًة لإلجابِة عِن السؤاِل. يجُب أْن أنظَم 

تجربتِي الختباِر متغيٍر واحٍد فقْط أِو العامِل الذي تمَّ تغييُره.

سؤالي هو:
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 

نتائجي هي :
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أعمُل كالعلماِء



؟ ُر النظاُم البيئيُّ ماذا يحدُث عنَدما يتغيَّ

أتوقُع
ساِقها  سمُك  ويزداُد  الزمِن،  بمروِر  األشجاُر  تنمو 
وفروِعها؛ حيث يضاُف إلى ساِقها حلقٌة جديدٌة مَن 
الحلقاِت  إلى تلك  العلماُء  يستنُد  الخشِب كلَّ عاٍم  
في دراسِة التغيُّراِت في األنظمِة البيئيِة. كيَف تغّيرت 

األنظمُة البيئيُة لألشجاِر؟ أضُع إجابًة متوقعًة. 
 
 

أختبُر توقعي
 1 أعدُّ الحلقاِت في النموذِج. ما عمُر هذِه الشجرِة؟

 

 2 اأقي�ــُس. َأســتخِدُم المســطرَة لقياِس ُســمِك ُكلِّ حلقٍة 

وأسّجُل قياساتِي.
 
 

 3 اأف�ّشــُر البياناِت. أســتعمُل المعلوماِت في الجدوِل  

َر بياناِت الحلقاِت السنوّيِة. ألفسِّ
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َأْسَتْكِشُف

● مسطرٍة

● نموذجِ ساقِ شجرةٍ

أْحتاُج إلى:

 1الخطوُة

بياناُت الحلقاِت ال�شنوّيِة لل�شجرِة

الأحداُث التي اأثرْت في ال�شجرِةنوُع الحلقِة

ظروُف نموٍّ جيدٌة : دفٌء، اأَمطاٌر جيدٌةحلقٌة �شميكٌة

ظروُف نموٍّ غيُر منا�شبٍة : َبْرٌد، جفاٌفحلقٌة رقيقٌة

حريٌقندوٌب �شوداُء

ندوٌب طويلٌة رقيقٌة
الإ�شابُة بالأمرا�ِس اأو التعر�ُس لأذى 

الَح�شراِت
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َأْسَتْخلُِص النَتائَِج
ها كانت َأقلَّ سمًكا؟  2 في أيِّ السنواِت كانِت الحلقاُت أكثَر ُسْمًكا؟ وفي أيِّ

 
 
 
 

 3 اأتوّقُع. ماذا حدَث للشجرِة عنَدما كاَن عمُرها ثمانَِي سنواٍت؟

 
 

 4 اأ�شتنتُج . ما التغيراُت البيئيُة التي َشِهدْتها الشجرُة؟ كيَف أعرُف ذلَك؟

 
 

أْستْكشُف أْكثَر 
البدَّ أنَّك شاهدَت في التِّلفاِز، أو َقرأَت في الصحِف عْن حرائَق كبيرٍة حدثْت في مكاٍن ما 
. ابحْث في اإلنترنِت أو الصحِف عْن أخباٍر تتعلُق بهذا الموضوِع. أيُّ أجزاِء النظاِم البيئيِّ 

عاَد إلى وضِعِه الطبيعيِّ بمعدٍل أسرَع؟ ولماذا؟
 
 
 

َأْسَتْكِشُف
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اِْستِْقصاٌء َمْفتوٌح 
ماذا يمكُن أْن يحدَث للنظاِم البيئيِّ حيُث ُوجَدْت هذِه الشجرُة، لو حدَث حريٌق دّمَر جميَع 
. وأضُع ُخّطًة، وأقوُم بالبحِث  األشجاِر فيِه؟ ُأفّكُر في سؤاٍل حوَل كيفيِة تغيُِّر النظاِم البيئيِّ

لإلجابِة عِن السؤاِل.

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 
 
 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف



َنشاٌط
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ُلعبُة النقرا�ِض
 1 َأُعّد 20 قطعَة نقٍد معدنيًة لُتمثَِّل فوًجا من غزالِن الريِم.

ى على الطاولِة،   2 اأَعمــُل َنموذًجــا. ُألصُق قطعــًة من الَورِق المقــوَّ

ُمها إلى ستِة أجزاٍء، بحيُث ُيمثُِّل الجزآِن 1 و3 الغزالَن التي  وُأقسِّ

ا الجزُء 5  تمــوُت،  وتمثُل األجزاُء 2 و4 و6 الغــزالَن الحيَة. أمَّ

فُيمثُل األبناَء الُجدَد.

 3 أرِمي القطَع النقديَة على الورَقِة.

ْت فوَق األجزاِء 1و 3 )تمثُل الغزالن التي ماتْت(، وُأضيُف قطعًة   4 أزيُل القطَع النقدَيَة التي استقرَّ

نقديًة جديدًة مقابَل كلِّ قطعٍة َوقعْت في الُجزِء 5 )أفراد الجيِل الثانِي مَن الغزالن(.

ُل في جدوِل المعلوماِت العدَد الناتَج لغزالِن الريِم. أسجِّ

ُل عدَد الغزالِن.  5 أكرُر اللِعَب 20 مرًة ُأخرى )كلُّ مرٍة تمثُل سنًة( وبعَد ُكلِّ مرٍة أسجِّ

ُل. هِل انقرضِت الغزالن؟ إذا كاَن الجواُب نعم، فكْم سنًة انقضْت قبَل أن َتنقرَض؟  6 اأَتوا�شَ

 
 
 
 

● 20 قطعًة نقديًة 

ى ● كرتوٍن مقوًّ

أْحتاُج إلى:
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َأْسَتْكِشُف

واِدي جلب - جازاَن

جباُل طويٍق - الرياض

واِدي حنيفَة - الرياض

شاطىُء شماِل ينُبعَ

ما معالُم سطِح األرِض؟ 

الَهَدُف
ُص معالَِم سطِح األرِض وُأصنُِّفها. َأتفحَّ

اْلُخُطَواُت
 1 أاُلحُظ. أنظُر إلى الصوِر.

 2 ُأِعدُّ قائمًة بمعالِم سطِح األرِض الظاهرِة في الصوِر.

 
 
 
 

 3 أتواصُل. فيم َتتشاَبُه هِذِه المعالُم، وفيَم َتختلُف؟
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َأْسَتْكِشُف

أستخلُص النتائَج
فَّ الَمجموعاِت التي َأستطيُع من ِخاللِها َتصنيَف هِذِه المعالِم.  4 أصنُِّف. َأتعرَّ

 
 

دُتها؟  5 أستنتُج . ما الَعملياُت التي َنتَج عنها واِحٌد أو أكثُر من المعالِم التي َحدَّ

 
 
 
 

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر 
ُن َفرضيًة  ُع ماذا يحدُث للصخوِر عندَما تتدفُق َعليها المياُه فترًة طويلًة؟ ُأكوِّ أجُد ُصوًرا لواٍد سحيٍق، وَأتوقَّ

ُم تجربًة أختبُر فيها َفرِضيَّتي. ِل الواِدي. ُأصمِّ حوَل دوِر المياِه في َتشكُّ
 
 
 
 
 
 
 
 



َأْسَتْكِشُف

48
الفصُل الخامُس - الدرُس األوُل - معالُم سطِح األرِض

اِْستِْقصاٌء َمْفتوٌح 

نِه. أقترُح أحَد التضاريِس سواًء مْن ِمْنَطقتي أو أيِّ منطقٍة أخرى في بالدي، وأكّوُن فرضيًة حوَل كيفّيِة تكوُّ

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 
 
 

نتائجي هي :
 
 
 
 



َنشاٌط
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نَََمَذجُة قاِع الُمحيِط

 1 َأضُع الصلصاَل في قاِع الوعاِء، وأعيُد تشكيَله، بحيُث يمثُل تضاريَس 

قاِع الُمحيِط. َوَكَذلَِك َيْفَعُل ُزَمالِئي بأوِعيٍة ُأْخَرى.

 2 ُيغطِّي ُكلٌّ ِمنَّا الِوعاَء بِِغَطاٍء ُمثقٍب َعَلى َمَســاَفاٍت ُمَتَساِوَيٍة َمَع َتْرِقيِم 

الثُُّقوِب.

 3 أتبادُل األوعيَة مَع أحِد ُزمالئي.

َة الباَلستيكيََّة بلطٍف في ثقوِب الِغطاِء،   4 أقيُس. ُأسِقُط الماصَّ

وَأِقيُس المَساَفَة التِي َغاصْتَها في ُكلِّ مرٍة.  

ُر الَبياناِت. أستعمُل نتائَج قياساتي ألجَد ارتفاَع َمعالِم   5 أفِسّ

تضاريس النموذِج، ثم أرسَمها.

 6 أنزُع غطاَء الوعاِء، وأقارُن نتاِئجي ورْسمي مَع َتضاريِس

ومظاهِر قاِع المحيِط.
 
 
 
 

العمُقرقُم الثقِب

 1الخطوُة

الخطوُة

 ● عينٍة مَن الطيِن    
.    الطريِّ

. ● وعاٍء بالستيكيٍّ
● ِمْسطرٍة.

● ماصة بالستيكية.

أْحتاُج إلى:

2 



لزاِل؟ ُك األرُض أثناَء ُحدوِث الزِّ كيَف تتحرَّ

الهدُف
عمُل نموذٍج  يوضُح حركَة األرِض أثناَء حدوِث الزلزاِل.

الخطواُت

 1 أََضُع ِقطَعَتي الفليِن إحداُهما إلى جوار األخَرى في الوعاِء.

 2 ُأَغطِّي ِقطَعَتي الفليِن بالتراِب.

 3 أسحُب الوعاَء حواَلْي 5 سم بعيًدا عن حافِة الطاولِة.

 4 أالحُظ  وأحَذُر. َأْطُرُق بُلطٍف أسفَل الوعاِء بالقطعِة الَخشبيِة.

ماَذا حدَث للتربِة وقطعَتي الفليِن؟
 ....................................................................................................

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

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

 5 ماذا يحدُث إذا واصْلُت َطْرَق الوعاِء؟

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

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

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

أستخلُص النتائَج
؟  6 أستنتُج. ماذا يحدُث لو طرقُت الوعاَء طْرًفا َأشدَّ

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

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

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

َأْسَتْكِشُف
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 1الخطوُة

 2الخطوُة

● قطٍع مَن الفليِن

● وعاٍء

● تربٍة

● قطعٍة خشبيٍة

أْحتاُج إلى:



َأْسَتْكِشُف
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 3 َماذا ُتمثُِّل ِقطعَتا الفليِن، والشقُّ )الصدُع( الِذي َنتَج بينَُهما؟

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

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

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

أْستْكشُف أْكثَر 
ُن فرضيًة حوَل  ْدِع الذي يفصُل بيَن ِقطعَتي الفليِن زاويٌة محددٌة. ماذا أتوقُع أن يحدَث لو اختلفِت الزاويُة؟ أكوِّ للصَّ

الزاويِة التي تسبُب ُسقوَط كميٍة أكبَر من التربِة في الصدِع. أعمُل نموذًجا، وأختبُر َفرِضيَّتي.
.......................................................................................................................................................................

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

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

استقصاٌء مفتوٌح
أصّمُم نموذًجا آخَر يمّثُل بدقِة أكبَر َما يحدُث في أثناِء الزلزاِل.

سؤالي هو:
 
 

كيَف أختبُر سؤالي؟
 
 

نتائجي هي :
 
 



َنشاٌط
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ُمعدُل عملياِت التعريِة

َر في َتعريِة  ُن فرضيًة . كيَف ُيمكُن لُسرعِة المياِه الجاريِة أن ُتؤثِّ  1 أكوِّ

التربِة؟ أكتُب إجاَبتي على شكِل فرضّيٍة.
.........................................................................................................

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

حين بحيُث   2  أعمُل نموذًجا. أضُع عينًة مَن التربِة في وعاءيِن ُمسطَّ

يكوُن ارتفاَعا التربِة فيِهما متساوييِن.

 3 َأضُع ِقطعًة خشبيًة تحَت طرِف الِوعاِء حتى ُيصبَِح ماِئاًل.

الوعاءيِن،  من  كلٍّ  في  الماِء  من  كأسيِن  مقداَر  ببطٍء   4  أسكُب 

ُل ُمالحظاتي. وأسجِّ
 .................................................................................................

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

، وأضُع كميَة الماِء نفَسها في وعاِء الريِّ   5  أزيُل غطاَء الرشِّ

ُل  وأسجِّ الِوعاءين،  في  بُبطٍء  الماَء  وأسكُب  أخَرى  مرًة 
ُمالحظاتي.

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

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

 6 أستنتُج. هل تدعُم ْنتائِجي َفرضيتي أم ُتناِقُضها؟

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

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

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

● وعاءيِن متشابهيِن 

● قطعتيِن خشبيتيِن

● وعاء الرشِّ

● كأِس قياٍس

● ماءٍ 

● تربٍة

أْحتاُج إلى:



أْحتاُج إلى: كيَف تساعُد البراكيُن على تشكيِل الُجُزِر؟

أكّوُن فرضّيًة
مختلفٍة،  وبسرعاٍت  ساخنٍة  بقعٍة  فوَق  األرضيُة  الصفائُح  تحّركِت  إَذا 
فماَذا تشبُه الجزُر المتشّكلُة؟ أكتُب إجابًة على شكِل فرضيٍة على النحِو 
التالِي: " إَذا تحّركْت إحَدى الصفائِح األرضيِة فوَق بقعٍة ساخنٍة بسرعٍة 

" أكبَر مْن حركِة صفيحٍة أخَرى فإنَّ 
 .................................................

أْختبُر فرضّيتي
 1   أقيــُس  أكوُن حــذًرا. ألبُس 

القفــازاِت، وأضــُع 750 مل 

مَن الجبِس في وعاٍء كبيٍر، ثمَّ 

وأحرُك  ماًء،  مل   250 أضِيُف 

الخليَط حتَّى تتشــّكَل عجينٌة 

رقيقٌة.

 2   أعمُل نموذًجا أصبُّ 

الخـليَط في أنبوٍب 
قابٍل للعصِر. يمّثُل 

الخلـيُط الصهارة، بيَنما فوهُة العلبِة تمثُِّل البقعَة 
الساخنَة.

أعمُل كالعلماِء

كأس قياٍس

جبٍس

وعاٍء

ملعقٍة

قمٍع

أنبوِب عصٍر

قطعَتْي كرتوٍن

صينيٍة
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كأس قياٍس

 2الخطوُة

 1الخطوُة

استبدال

الصور



 3  أعمُل نموذًجا أضُع طرَف العلبِة في نهايِة شقٍّ في كرتونٍة. 

تمّثُل الكرتونُة الصفيحَة األرضيَة.
 4  أعصُر العلبَة بلطٍف حّتــى تبدَأ الالبُة في التدّفِق مْن خالِل البقعِة 

الســاخنِة، وأســتمرُّ في عصِر العلبِة مَع ســحِب قطعِة الكرتوِن 

نحِوي. وأسّجُل ما يحدُث. 
................................................................................................................................................................

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

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

 5  أعيُد ملَء العلبِة بالخليِط مَن الجبِس والماِء، ثمَّ أضُع فّوهَة العلبِة في نهايِة فتحِة الكرتونِة الثانيِة، 

وببطٍء أسحُب الكرتونَة نحِوي عنَد عصِر العلبِة، وأسّجُل ما يحدُث. 
................................................................................................................................................................

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

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

أْستْخلُص النّتائَج
 6  أقارُن ما حدَث في الخطوتيِن 4 و5. هْل ظهرِت النتائُج مختلفًة؟ لماَذا؟

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

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

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

 7 أستنتُج. كيَف تظهُر الجزُر البركانيُة   إَذا تحّركِت الصفائُح األرضيُة ببطٍء فوَق بقعٍة ساخنٍة؟

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

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

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

أعمُل كالعلماِء
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 3الخطوُة



أعمُل كالعلماِء

استقصاٌء موّجٌه

كيَف يؤّثُر اختالُف نوِع الالبِة المنبعثِة في ارتفاِع البركاِن؟

ُن فرضيًة أكوِّ
أعلُم اآلَن أنَّ شكَل البركاِن وارتفاَعه يختلفاِن باختالِف كثافِة الالبِة. أكتُب فرضيَّتي على الشكِل التالي: 

ما زادْت كثافُة الالبِة كان ارتفاُع البركاِن   كلَّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

أختبُر فرضيَّتي 
إليها،  أحتاُج  التي  الموادَّ  أحدُد  البركاِن.  ارتفاِع  في  الالبِة  نوِع  اختالِف  أثَر  ألستقصَي  تجربًة  أصّمُم 

والخطواِت التي سوَف أتبعها وأسّجُل نتائجي ومالحظاتي.
.......................................................................................................................................................................

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

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

أستنتُج.
هل تدعُم النتائُج فرضيتي؟ ولماذا؟ أعرُض ما توصلُت إليه على زمالئي في  الصّف.

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

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

.......................................................................................................................................................................
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أعمُل كالعلماِء

استقصاٌء مفتوٌح
اعاِت الغاِز بشكٍل مختلٍف عن الالبِة التي ال تحتوي عليها؟ هْل تتحرُك الالبِة التي تحتوي على فقَّ

ُن  تتمكَّ بحيث  بالتجربِة،  قيامي  أثناِء  في  بالمالحظاِت  أحتفُظ  السؤاِل.  هذا  عن  لإلجابِة  تجربًة  أصّمُم 
مجموعٌة أخرى مَن الزمالِء من إعادِة النشاِط باتباِع تعليماتي.

سؤالي هو:
.......................................................................................................................................................................

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

كيَف أختبُر سؤالي؟
.......................................................................................................................................................................

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

نتائجي هي :
.......................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
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َأْسَتْكِشُف
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ُك الرياُح األجساَم؟ كيَف تُحرِّ

أكّوُن فرضّيًة
كْم ِمشبَك ورٍق يمكُن أن أحّرَك إذا نفخُت على نموذِج مروحٍة؟ أكتُب 
الرياِح  ما زادْت سرعُة  كلَّ النحِو اآلتي:  إجابتي على شكِل فرضيٍة على 

المؤثرِة في المروحِة فإن 
 .................................................................................................................

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

أختبُر فرضيَّتي 
غيِر  صاِص  الرَّ قلِم  حوَل  15سم   × سم   8 الورِق  ِقطعَة   1  َألفُّ 

صديٍق،  بمساعدِة  األطراِف  عنَد  الالِصَق  وَأضُع  الُمستعمِل، 
بحيث تأخُذ الورقُة شكَل األنبوِب.

طرِف  مْن  سم   5 بعِد  على  سم   8  × سم   5 ورٍق  قطعَة   2  ألصُق 

القلِم ألشّكَل ريشَة نموذِج المروحة. وأثبُت بقيَة القطِع الورقيِة 
بالطريقِة نفِسها على أبعاٍد متساويٍة.

الجهِة  في  باألنبوِب،  اآلخَر  طرَفُه  ألِصُق  بخيٍط  المشبَك   3  َأربُط 

البعيدِة عْن ريشاِت العجلِة.
 2الخطوُة 1الخطوُة

  

● ِقطعِة ورِق 8سم × 15 سم
● قلِم رصاٍص غيِر  مستعمٍل.

● شريٍط الصٍق.
● أربِع ِقطٍع من الَورِق

8سم × 5سم 
● مشابِك ورٍق.

● خيٍط.

أْحتاُج إلى:



َأْسَتْكِشُف
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 1 ُأمِسُك قلَم الرصاِص من َطَرفيه، وأنفُخ على ريشِة العجلِة. ماذا حَدَث لمشبِك الورِق؟

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

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

ُب . كم ِمشبًكا ُيمكُن أن ُأضيَف حتى يصبَح مِن غيِر الممكِن َرفُعها بوساطِة النفِخ على الريشاِت؟  2 أُجرِّ

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

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

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

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

أْستْخلُص النّتائَج
ْفِخ رفُع مشبِك الَورِق؟  3 كيَف ُيمكُن لطاقِة الهواِء الناتِج عن النَّ

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

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

 4 أستنتُج. ما تأثيُر عرِض ريشاِت العجلِة في عدِد المشابِك التي يستطيُع نموذُج المروَحة َرفُعها؟

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

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

أْستْكشُف أْكثَر 
ما النتائُج التي ُيمكُنني الحصوُل عليها إذا استعملُت ريشاٍت ذاَت شكٍل مختلٍف؟ أفكُر في أشكاٍل ُأْخرى  

للريشاِت وأختبُِرها أَلَرى إن كانْت ُتعِطي نتائَِج أفَضَل.
................................................................................................................................................................

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

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



َأْسَتْكِشُف
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اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
هْل تختلُف سرعُة حركِة العجلِة باختالِف قوِة النفِخ على شفراتِها ؟ أفّكُر في كمّيِة الهواِء التي أحتاُج إليها 

للعمِل. وأكّوُن فرضّيًة، وأختبُرها لإلجابِة عن سؤالي.

سؤالي هو:
.......................................................................................................................................................................

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

كيَف أختبُر سؤالي؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

نتائجي هي :
.......................................................................................................................................................................

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

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



َنشاٌط
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خطُة ترشيِد االستهالِك 

والطاقِة؟  الماِء  موارَد  تستخدُم مدرستي  كيَف  أبحُث  الموارِد؟  مَن  تستفيُد مدرستي  كيَف   1  أالحُظ. 

ُل النفاياِت؟ وكيَف تقلِّ
................................................................................................................................................................

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

 2 أفكُر في طرائَق تساعُد مدرستي عَلى ترشيِد استهالِك الموارِد وتقليِل النفاياِت.

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

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

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

 3  أتواصُل . أتبادُل األفكاَر مَع زمالئِي، وأكُتُب خطًة لترشيِد االستهالِك وتقليِل النفاياِت في المدرسِة 

وأقدُمها إلى مديِر المدرسِة.
................................................................................................................................................................

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

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

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



ما كميُة الماِء العذِب التي أستعملُها؟

ُع أتوقَّ
ما كميُة الماِء العذِب التي أستهلُكها في اليوِم الواحِد للقياِم بنشاٍط ما؛ 

مثِل تنظيِف أسناني أو غسِل يدّي؟
 .................................................................................................................

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

أختبُر توقُّعي
 1 أضُع الوعاَء في المغسلِة.

 2 أفتُح صنبوَر المياِه وأنّظُف أسناني، ثم أغلُق الصنبوَر بعَد االنتهاِء.

 3  أقيُس بكوِب القياِس كميَة المياِه التي استهلكُتها لتنظيِف أسناني.

 4  أستخدُم األرقاَم. أحسُب كميَة الماِء العذِب التي استهلكُتها في 

ُلها في الجدوِل. تنظيِف أسناني خالَل أسبوٍع، وشهٍر، وسنٍة. وأسجِّ

النشاُط:

عدُد اللتراِت المستهلكِةالمدُة الزمنيُة

خالَل أسبوٍع

خالَل شهٍر

خالَل سنٍة

 5 أتواصُل. أناقُش زميلي، وأتبادُل مَعه البياناِت حوَل كميِة الماِء التي استهلكُتها في نشاٍط معيٍن،  

. وأرى إْن كانِت النتائُج قريبًة مْن توقُّعاتي. أصمُم جدواًل أبيُِّن فيه نتائَج جميِع الطالِب في الصفِّ
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َأْسَتْكِشُف
  

● معجون أسنان
● فرشاة أسنان

● وعاٍء
● مغسلٍة

● كوِب قياٍس

أْحتاُج إلى:

 2الخطوُة



َأْسَتْكِشُف

أْستْكشُف أْكثَر 
أكرُر  ذلك.  نتيجَة  توفيُرها  يمكُن  التي  الماِء  كميَة  ُع  أتوقَّ المستعملِة.  الماِء  كميِة  لتقليِل  طريقٍة  في  أفكُر 
بًعا الطريقَة الجديدَة، وأرى إِن استطعُت أْن أوّفَر مْن كميِة الماِء المستعملِة. أناقُش  النشاَط االستقصائيَّ متَّ

زمالئي في الصفِّ حوَل الطريقِة الجديدِة ونتائِجها.
.......................................................................................................................................................................

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

اْستْقصاٌء مْفتوٌح 
المطبِخ، وكيَف يمكُن استعماُل  المياِه في  ُر في استعماالِت  أفكِّ المطبِخ؟  المياِه في  كيَف يمكُنني توفيُر 

كمّيٍة أقلَّ منها. ثم أكّوُن فرضّيًة وأختبُرها لإلجابِة عْن سؤالي.

سؤالي هو:
.......................................................................................................................................................................

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

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

كيَف أختبُر سؤالي؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

نتائجي هي :
.......................................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................
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َنشاٌط

ُث الهواِء تلوُّ
على  الفازليِن  من  رقيقًة  طبقًة  أضُع  بالستيكيٍة،  سكيٍن   1  باستعماِل 

قطعٍة من الكرتوِن.

 2 أضــُع قـطـعــَة الكــرتــوِن بحذٍر في إحدى زوايا الغرفِة.

ُمروِر  وبعَد  واحٍد،  يوٍم   ُمروِر  بعَد  الكرتوِن  قطعُة  تبُدو  كيَف   3 أالحــُظ. 

أسبوٍع.
.........................................................................................................

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

ِع تلوِث الهواِء؟  4 أستنتُج . كيَف يمكُن للفازليِن مساعدتِي على تتبُّ

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

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

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

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

ُث الهواِء أكبُر بالقرِب مَن الطريِق، أم بعيًدا  ُن فرضيًة . هل تلوُّ  5 أكِوّ

عنه؟ ولِماذا؟
.........................................................................................................

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

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

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

 ●  فازلين
● قطعِة كرتوٍن أبيَض

● سكيٍن بالستيكّيٍة

أْحتاُج إلى:


