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َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

َأَحِد  َوَكوُن  تَِها  يَّ َهمِّ أِلَ َوَتْحِديثَِها  التَّعِليِم  َمَناِهِج  بَِتطِويِر  ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  اْهتَِماُم  َيْأتِي 
َعَلى  ُز  ُتَركِّ َرٍة  ُمَتَطوِّ ٍة  َتْعِليِميَّ َمَناِهٍج  "إِْعَداُد  ُهَو:   )2٠٣٠( ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  ُرْؤَيِة  التَِزاَماِت 

ِة". ْخِصيَّ ِة بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ اْلَمَهاَراِت اأَلَساِسيَّ

ِة )2٠٣٠( َنْحَو  ُعوِديَّ ِل االْبتَِداِئيِّ َداِعًما لُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ فِّ األَوَّ َوَيْأتِي ِكَتاُب اْلُعُلوِم لِلصَّ
َعٍة"،  االْستِْثَماِر فِي التَّْعِليِم "َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ طِْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّْعِليِم الَجيِِّد ِوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتنَوِّ
الكتاب  َوالتَّْعِليم، ويتضمن هذا  ِم  التََّعلُّ َعَمِليَِّة  فِي  َوالِمْحَوِريُّ  ِئيُس  الرَّ ْوُر  الدَّ فِيِه  لِلطَّالِِب  َيُكوُن  بَِحْيُث 
الطقس،   المادة،   أرضنا،   ومساكنها،  الحيوانات  حولنا،   من  النباتات  وهي:  الموضوعات،  من  عدًدا 

الحركة والطاقة.

ما  َأْحَدِث  إَِلى  َيْسَتنُِد  َفاِعٍل،  َتْرَبِويٍّ  َوَتنْظِيٍم  ٍق،  ُمَشوِّ بُِأْسُلوٍب  الِكَتاِب  ُمْحَتَوى  َعْرُض  َوَقْد جاَء 
راِسيَِّة بِما فِي َذلَِك َدْوَرُة التََّعلُِّم، َوبِما َيَتناَسُب َمَع  َلْت إَِلْيِه الُبُحوُث فِي َمجاِل إِْعداِد الَمناِهِج الدِّ َتَوصَّ
الَمْمَلَكِة  فِي  التَّْعِليِم  ِسياَسِة  إِطاِر  فِي  التَّْعِليِميَِّة  َواْحتِياجاتِها  َوَثقاَفتِها  ِة  ُعوِديَّ السُّ الَعَربِيَِّة  الَمْمَلَكِة  بِيَئِة 

ِة.  ُعوِديَّ الَعَربِيَِّة السُّ

َعِة الُمْسَتَوى،  َتتَِّسُم بُِقْدَرِة الطُّالَِّب َعَلى َتنِْفيِذها، ُمراِعَيًة  َكَذلَِك اْشَتَمَل الُمْحَتَوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ
َوَر التَّْوِضيِحيََّة  ِة َبْيَن الطُّالَِّب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحَتَوى الصُّ فِي الَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ

َوُدُروِسِه  َوُفُصولِِه  َوَحَداتِه  فِي  الِكَتاِب  َتْأِكيِد  َمَع  الَفْصِل،  َأِو  الَوْحَدِة  َطبِيَعَة  َتْعِكُس  تِي  الَّ الُمَعبَِّرَة، 
الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

يَِّة اْكتَِساِب الطَّالِِب الَمنَْهِجيََّة الِعْلِميََّة فِي التَّْفِكيِر َوالَعَمِل، َوبَِما  َدْت َفْلَسَفُة الِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ
َوِر،  ُز َأْيًضا َمْبَدَأ ُرْؤَيِة )2٠٣٠( "َنَتَعلَّم لِنَْعَمْل" َوَتنِْمَيِة َمهاراتِِه الَعْقِليَِّة َوالَعَمِليَِّة، َوِمنَْها: ِقَراَءُة الصُّ ُيَعزِّ
َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع  ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى  َوالِكَتاَبُة َوالِقَراَءُة الِعْلِميَُّة، َوالرَّ
ِة )2٠٣٠(. ُعوِديَّ ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع َوبُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ حَّ َحَياِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه  َق الَجِميَع لَِما فِيِه َخْيُر الَوَطِن َوَتَقدُّ َة ِمنُْه، َوَأْن ُيَوفِّ َق الِكَتاُب األَْهَداَف الَمْرُجوَّ َه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ َواللَّ
َواْزِدَهاُرُه.

4المــــقـدمــــة



قاِئَمُة اْلُمْحَتوَياِت

قائمة المحتويات 5

ْسَرِة   ٧ َدلِيُل اأْْلُ
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31  ............................................................................................... اْلَخاِمِس   اْلَفْصِل  ُمَراَجَعُة 

ُة الَوْحَدُة الرابعُة: اْلـَمــــادَّ
ُة ِمن َحْوِلَنا   34 اِد�ُض: المادَّ ُل ال�صَّ الَف�صْ
ْر�ُس األأَّوُل:   َخَصائُِص اْلَمَوادِّ      36 الدَّ
ْلَبُة   42 اِني: الَمَوادُّ الصُّ ْر�ُس الثَّ الدَّ
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ِقراَءٌة ِعْلِميٌَّة:  َمَواُد البَِناِء   54
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ُر      60 ُة َتَتَغيَّ ْر�ُس األأَّوُل:   الَمـادَّ الدَّ
اِني: الَمَخـالِيـُط   64 ْر�ُس الثَّ الدَّ
ِمَهٌن ُمْرَتِبَطٌة َمَع اْلُعُلوِم: الَخبَّاز   ٧0
ابِعِ  ٧1 ُمَراَجَعُة اْلَفْصِل السَّ

ـــاِلـــِب  ٧3 ـــاُت الـــطَّ َمـــْرِجـــِعـــيَّ
اََلَمُة...................................................................................................................... ٧4 َتْعِليَماُت السَّ
اْلُمْصَطَلَحاُت........................................................................................................................... ٧6



اأَْوِلَي�ُء االأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهًل َو�َصْهًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِصيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا، َلُكْم َوِلأْطَفاِلُكم الأَِعزَّ َل الدِّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا اْلَف�صْ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�صاب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�صرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�صاركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
 و�صتجدون في بع�ض الوحدات الدرا�صية اأيقونة خا�صة بكم كاأ�صرة للطفل/ الطفلة، فيها ر�صالة تخ�صكم 

يمكن لكم اأن ت�صاركوا اأطفالكم فيها.

 
ِفْهِر�ُس اأَْن�ِصَطِة اإِ�ْصَراِك االأُ�ْصَرِة ِفي اْلِكَت�ِب

   

رقم ال�صفحةنوع الن�صاطالوحدة/الف�صل

2٣ن�صاط اأ�صريالث�لثة/اخل�م�س
5٣ن�صاط اأ�صريالرابعة/ال�ص�د�س

َدِلْيُل االأُ�ْصَرِة 7



8 الَمة َتْعليم�ُت ال�صَّ

َأْحَذُر. َفإِنَّنِي  ِعْنَدما َأَرى َعَلَمَة  
الَِيَة:  التَّ َلَمِة  السَّ َتْعِليَماِت  بُِع  َأتَّ

إَذا  َفْوًرا  ــَم  الُمَعلِّ ُأْخبُِر 
َســائٍِل،  َأيُّ   اْنَســَكَب 

َأْو َوَقَع َأيُّ َحاِدٍث.

َأْنَتبُِه ِعْنَد اْستِْخَداِم اأَلَدَواِت 
ِة. َجاِجيَّ ِة َوالزُّ اْلَحادَّ

َيْطُلُب  ِعْنَدَما  اْلَواِقَيَة  اَرَة  النَّظَّ َأْلَبُس 
َذلَِك. ُم  الُمَعلِّ

َقْبَل  ًدا  َجيِّ َيَديَّ  َأْغِسُل 
َوَبْعَدُه. َنَشاٍط  ُأَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة ُكلِّ 

َوَتْرتِيبِِه. الَمَكاِن 

!



اِلَثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َنا اأَْر�ضُ

َعٌة َعٌةَمَواِرُد األَْرِض َكثِيَرٌة َوُمَتنَوِّ َمَواِرُد األَْرِض َكثِيَرٌة َوُمَتنَوِّ



ُل الَخاِم�ُس اْلَف�ضْ

َمَواِرُد الأَْر�ِسَمَواِرُد الأَْر�ِس

10 ُل الَخاِم�ُس الَف�ضْ

  ِلَماَذا َيِجُب َعلَْيَنا اأَْن 
ُنَحاِفَظ َعلَى َمَواِرِد 

الأَْر�ِس؟
........................ 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ُل  ِفيَم ُت�ْضَتْخَدُم الأَ�ْضَياُء الَِّتي َنْح�ضُ

َعَلْيَها ِمَن الأَْر�ِس؟

اِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
مِلَاَذا َيِجُب املَُحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة الأَْر�ِس؟

الُث   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ِبيِعيَِّة؟ ِكُن املَحاَفَظُة َعَلى املََواِرِد الطَّ َكْيَف ُيْ

َقاَل َتَعاَلى:َقاَل َتَعاَلى:



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

َمَواِرُد َطبِيِعيٌَّة

ِمَن  َعَلْيها  َنْحُصــُل  تِي  الَّ األَْشــَياُء 

األَْرِض َونْسَتْخِدُمَها.

ُث التََّلوُّ

ٍة في اْليابَِسِة َأِو  ُوُجوُد َأْشــَياَء َضارَّ

اْلَهواِء َأِو اْلماِء.

إِعاَدُة االْستِْخَداِم

ًة ُأْخَرى. ْيِء َمرَّ اْستِْخَداُم الشَّ

التَّْرِشيُد

ْيِء بِِمْقَداٍر َقِليٍل.  اْستِْخَداُم الشَّ

ُل الَخاِم�ُس11 الَف�ضْ



َمَواِرُد الأَْر�ِس
ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َباَتاِت، َأِو  تِي َنْســَتْخِدُمها َنْحُصُل َعَلْيها ِمــَن النَّ َكثِيٌر ِمَن اأَلْشــياِء الَّ
اِوَلِة؟ تِي َأَراَها َعَلى الطَّ اْلَحَيَواَناِت، َأِو اأَلْرِض. ما َمْصَدُر اأَلْشَياِء الَّ
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َها َمْصَدُرُه اْلَحَيَواَناُت؟ َباَتاُت، َوَأيُّ َأيُّ اأَلْشياِء َمْصَدُرُه النَّ

 1 َأْكُتــُب َكِلَمــَة »َنَبــات« َعَلــى َمْجُموَعٍة ِمــْن َوَرِق 

َعَلى  َوَكِلَمَة »َحَيــَوان«  ِصــِق،  اللَّ الُملَحَظــاِت 

َمْجُموَعٍة ُأْخَرى.

تِــي َمْصَدُرَها  اَء الَّ ي اأَلْشــيَ ُد ِفي َصفِّ ــُف. ُأَحدِّ   2 ُأَصنِـّ
تِي َمْصَدُرَهــا اْلَحَيَواَناُت، ُثمَّ ُأْلِصُق  َباَتــاُت، َوالَّ النَّ

اْلَوَرَقَة اْلُمَناِسَبَة َعَلى َما ُيَناِسُبَها.

تِي   3 َأَتَواَصــُل. َأْعَمُل قائَِمَتْيــِن: إِْحَداُهما لأَِلْشــَياِء الَّ

تِي َمْصَدُرَها  َباَتاُت، َواأُلْخــَرى لِلَّ َمْصَدُرهــا النَّ

الَحَيَواَناُت.

َأْكَثَر اأَ�ْضَتْك�ِضُف  

ي َأْو ِمْن َبْيتِي، ُثمَّ   4 َأْســَتْقِصي.َأْخَتاُر َشــْيًئا ِمْن َصفِّ

ِذي ُصنَِع ِمنُْه َهَذا  ًة لَِمْعِرَفِة اْلَمْصَدِر الَّ َأَضُع ُخطَّ

ْيُء. الشَّ

اأَْحَتاُج اإَِلى:

َوَرِق ُملَحَظاٍت الِصٍق

َأْقلِم َتْلِويٍن

َاْلُخْطَوُة

ال�ْضِتْك�َضاُف13



بِيِعيَُّة؟ َما الَمَواِرُد الطَّ

تِي َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن األَْرِض َونْسَتْخِدُمَها  األَْشَياُء الَّ

ى َمَواِرَد َطبِيِعيًَّة. َنْحُن َنْسَتْخِدُم فِي َحَياتِنَا َمَواِرَد  ُتَسمَّ

َحيًَّة، ِمنَْهــا: الَحَيَواَناُت، َوالنََّباَتاُت.َكَما َنْســَتْخِدُم 

َواْلَماُء،  َوالتُّْرَبُة،  ُخــوُر،  ِمنْها: الصُّ َحيٍَّة،  َغْيَر  َمَواِرَد 

َواْلَهَواُء.

وؤَاُل الأَ�َضا�ِضيُّ ال�ضُّ
ُل َعلَْيَها  ِفيَم ُت�ْص��َتْخَدُم الأَ�ْصَياُء الَِّتي َنْح�صُ

ِمَن الأَْر�ِض؟

الُمْفَرَداُت
ٌة َمَواِرُد َطبيِعيَّ

ْرَبُة التُّ

←

←

↑ َنْسَتِفيُد ِمْن اْلَخَشِب اْلَمْأُخوِذ ِمَن اأَلْشَجاِر في بَِناِء َبْيٍت َصِغيٍر.

14 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



نْسَتْخِدُم ُصوَف اأَلْغناِم في ُصْنِع اْلَمالبِِس.  ↑

ِة ُطُرٍق، َلِكْن َيِجُب  بِيِعيََّة بِِعدَّ َيْسَتْخِدُم النَّاُس الَمَواِرَد الطَّ

ُمَراَعاُة َعَدِم اْستِْهَلِك َجِميِع َهِذِه الَمَواِرِد.

ُة الَّتي َنْسَتْخِدُمَها؟ بيِعيَّ   َما الَمَواِرُد الطَّ

ُخوَر  ِفي بَِناِء  َنْسَتْخِدُم الصُّ

ُرِق. الُجْدَراِن َوَرْصِف الطُّ

ْف�ِضيُر15 ْرُح والتَّ ال�ضَّ



ْرَبِة؟ ُة التُّ يَّ َما َأَهمِّ

ا للنََّباِت َولِْلَحَيَواِن  ، ُمِهمٌّ ِجــدًّ التُّْرَبــُة َمْوِرٌد َطبِيِعيٌّ

ْنَساِن َأْيًضا. َولِْلِ

َينُْمو النََّبــاُت فِي التُّْرَبِة، َوَتْســَتطِيُع الَحَيَواَناُت َأْن 

ى َعَلْيِه. َتَتَغذَّ

تِي َأَراَها ِفي  َما َمَواِرُد اأَلْرِض الَّ
وَرِة؟ َهِذِه الصُّ

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�ضُّ

َمَواِرُد الأَْر�ِس

َأْبَحُث َعْن َحَيَواٍن َيْسَتْخِدُم 

ُث  َوَأَتَحدَّ َبْيتِِه،  لِبِنَاِء  التُّْرَبَة 

َعنُْه.

16 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



َأْيًضا في ُصنِْع  التُّْرَبِة  ُيْمِكُن اْســتِْخَداُم 

األَْشَياِء. الطِّيُن َنْوٌع ِمَن التُّْرَبِة، َيْسَتْخِدُمُه 

اُف في ُصنِْع َأْشــَياَء ِمْثِل األَْطَباِق  الَخزَّ

واألَْكَواِب.

يِن → ُكوٌب َمْصُنوٌع ِمَن الطِّ

  َكْيَف َتْسَتِفيُد اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة ِمَن التُّرَبِة؟

تِي ُيْمِكُن َأْن آُكَلَها اْلَيْوَم َعَلى الَغَداِء؟. 	 ُع. َما النََّباَتاُت الَّ َأَتَوقَّ

تِي َنْحُصُل َعَلْيَها ِمَن األَْرِض؟. 	 . فِيَم ُتْسَتْخَدُم األَْشَياُء الَّ َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ   الُعُلوُم َواْلَفنُّ  
َأْرُسُم ُصوَرًة لَِحِديَقٍة ُزْرُتها.

ْقِويُم17 التَّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ال�ْضِتَفاَدُة ِمْن َمَواِرِد الأَْر�ِس

َحاَنُه  ُه ُســبْ َأُهَما اللَّ اِن، َهيَّ اِن ُمِهمَّ اْلَماُء َواْلَهَواُء َمْوِرَداِن َطبيِعيَّ
ُة اْلَماِء؟ يَّ وَتَعاَلى لإِلْنَساِن. َما َأَهمِّ
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تِي َأْسَتْخِدُم ِفيَها اْلَماَء ُكلَّ َيْوٍم؟ َما اأَلْنِشَطُة الَّ

تِي َأْسَتْعِمُل ِفيَها اْلَماَء. ُد اأَلْنِشَطَة الَّ  1 َأْسَتْقِصي. ُأَحدِّ

ُح ِفيَها اْستِْعَماالتَِنا   2 َأْعَمُل َأَنا َوَأْفَراُد َمْجُموَعتِي َلْوَحًة ُنَوضِّ

لِْلَماِء ِخَلَل اْلَيْوِم.

ُل اْلَبياَناِت. َأْسَتْخِدُم إَِشاَراِت اْلَعدِّ لَِتْسِجيِل َعَدِد   3 ُأَســجِّ

ا. اِت اْستِْعَماِل اْلَماِء َيْوِميًّ َمرَّ

َأْكَثَر اأَ�ْضَتْك�ِضُف  

تِي ُيْمِكُننِي َأْن َأْسَتْعِمَل   4 َأْسَتْنتُِج. َما اأَلْشــَياُء الَّ

؟ َة ماٍء َأَقلَّ يَّ ِفيَها َكمِّ

َوَرَقٍة

َأْقلِم َتْلِويٍن

اأَْحتاُج اإَِلى:

كَيَْف اأ�ستعِمُل الماَء كُل يَوٍم؟ 

ل الأَْيدي َغ�سْ

ناِن َتْنظيف الأ�سْ

الُو�سوء

�ُسْرب اْلماِء

َاْلُخْطَوُة

ال�ْضِتْك�َضاُف19



ُة اْلَماِء َواْلَهَواِء؟  يَّ َما َأَهمِّ

اِن لَِحَياِة َجِميِع اْلَمْخُلوَقاِت  الَماُء والَهــَواُء َضُروِريَّ

َواْلَحَيَواناُت في حاَجٍة  َفاإِلْنَساُن والنََّباَتاُت  اْلَحيَِّة؛ 

إلى الماِء لَِكْي َتِعيَش َوَتنُْمَو، نْحُن َنْســَتْخِدُم الَماَء 

ْبِخ َواالْستِْحَماِم، َكَما  ــْرِب واْلُوُضوِء َوالطَّ في الشُّ

َس َوَنِعيَش. َنْحَتاُج إَِلى الَهَواِء لَِكْي َنَتنَفَّ

ا�ْضِتْخَداَماُت الَماِء

وؤَاُل الأَ�َضا�ِضيُّ ال�ضُّ
َنَظاَف��ِة  َعلَ��ى  الُمَحاَفَظ��ُة  َيِج��ُب  ِلَم��اَذا 

الأَْر�ِض؟

الُمْفَرَداُت
ُث التَّلَوُّ

←

←

20 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



يَُّة الَماِء لِْلَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة؟ َما َأَهمِّ  

تِنا.  اِن بِِصحَّ ُهَما َيُضرَّ ِعنَْدَما َيُكوُن اْلَماُء َواْلَهَواُء َغْيَر َنظِيَفْيِن َفإنَّ

لِــَذا َيِجُب َعَلْينَــا َأْن ُنَحافَِظ َعَلى َنَظاَفِة اْلَمــاِء َواْلَهَواِء؛ لَِكْي 

َيْسَتِفيَد ُمنُْهَما َجِميُع اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة.

َكْيَف َيْسَتِفيُد النَّاُس ِمَن الَماِء؟

وَرَة اأْقَراأُ ال�ضُّ

ْف�ِضيُر21 ْرُح والتَّ ال�ضَّ



ُث؟ َلوُّ َما التَّ

ٍة، ِمْثِل النَُّفاَياِت،  ُث ُهَو ُوجوُد َأْشَياَء َضارَّ التََّلوُّ

فِي اْلَيابَِسِة َأْو فِي اْلَماِء َأْو فِي اْلَهَواِء.

ُث النَّاُس اْلَماَء َواْلَيابَِسَة َفإِنَّ َذلَِك َيُضرُّ باْلَحَيَواَناِت.  ِعْنَدما ُيَلوِّ  ↓

اَلِصًقا  َشــِريًطا  َأْسَتْخِدُم 
اِء  َعِريًضا اِللتَِقاِط اأَلْشــيَ

الَمْوُجوَدِة في الَهَواِء.

مجتمع حيوي

22 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



ُث ُيَسبَِّب اْلَمَرَض لِِلْنَساِن ولِْلَمْخُلوَقاِت  التََّلوُّ

الَحيَِّة األُْخَرى.

َنظاَفِة  َعلــى  لِْلُمحاَفَظِة  َعِديــَدٌة  ُطــُرٌق  ُهنَاَك 

األَْرِض.

ُث الَهَواَء ُدَخاُن الَمَصانِِع ُيَلوِّ  ↓

َث اْلَهَواُء؟. 	 َبُب َوالنَّتيَجُة. َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث لِْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة إَِذا َتَلوَّ السَّ

. لَِماَذا َيِجُب الُمَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة األَْرِض؟. 	 َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 

ُث َعْن َسَبِب َعَدِم َرْمِي النَُفاَياٍت فِي الَماِء. َأَتَحدَّ

ُث بِاْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة؟  َكْيَف َيُضرُّ التََّلوُّ

فواز: نورة، هل لديك فكرة عن التلوث.
نورة: نعم، لقد شاركت والدي في حملة تطوعية 

لتنظيف شاطئ البحر األحمر.
فواز: عمل عظيم، اشكركما عليه.

ن�ضاط اأ�ضري

ْقِويُم23 التَّ



َمَواِرُد الأَْر�ِس
ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأْر�ِسالُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأْر�ِس

الَِفِة؟ اَراِت التَّ يَّ َكْيَف َنْسَتِفيُد ِمْن َهَياِكِل السَّ

اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ رابط الدر�س الرقمي
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24 ْهِيَئُة التَّ



اِرِع؟ َماَذا َيْحُدُث لِِكيِس اْلباِلْستِيِك إَِذا َأْلَقيَنا بِِه ِفي الشَّ

ْنِشيِف ِفي َكأٍس ِفيَها َماٌء،   1 َأَضُع ِقْطَعًة َصِغيَرًة ِمْن َوَرِق التَّ

وَأَضُع ِقْطَعًة ِمْن ِكيٍس بِلْســتِيكيٍّ ِفي َكأٍس  ُأْخَرى 

ِفيَها َماٌء.

 2 ُأالِحُظ. َأْتُرُك الَكْأَسيِن َلْيَلًة َكاِمَلًة. َماَذا َحَدَث لُِكلٍّ ِمَن 

ْنِشيِف وِقْطَعِة البِلْستِيِك. َوَرَقِة التَّ

ْنِشــيِف وِقْطَعِة   3 َأْســَتْنتُِج. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن َوَرَقِة التَّ

البِلْستِيِكِ إَِذا َوَضْعَناُهَما َعَلى اأَلْرِض َخاِرَج الَمْنِزِل 

ِفي َيْوٍم َمِطيٍر.

َأْكَثَر اأَ�ْضَتْك�ِضُف  

 4   َأْسَتْقِصي. ُأِعيُد إِْجَراَء النََّشاِط ُمْسَتْخِدًما َمَوادَّ ُأْخَرى.

اأَْحتاُج اإَِلى:

َوَرِق َتْنِشيٍف

ٍة َأْكَياٍس بَِلْستِيِكيَّ

َكْأَسْي َماٍء

اِرِع؟ َماَذا َيْحُدُث لِِكيِس اْلباِلْستِيِك إَِذا َأْلَقيَنا بِِه ِفي الشَّ

ْنِشيِف ِفي َكأٍس ِفيَها َماٌء،   1 َأَضُع ِقْطَعًة َصِغيَرًة ِمْن َوَرِق التَّ

وَأَضُع ِقْطَعًة ِمْن ِكيٍس بِلْســتِيكيٍّ ِفي َكأٍس  ُأْخَرى 

ِفيَها َماٌء.

 2 ُأالِحُظ. َأْتُرُك الَكْأَسيِن َلْيَلًة َكاِمَلًة. َماَذا َحَدَث لُِكلٍّ ِمَن 

ْنِشيِف وِقْطَعِة البِلْستِيِك. َوَرَقِة التَّ

ْنِشــيِف وِقْطَعِة   3 َأْســَتْنتُِج. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن َوَرَقِة التَّ

البِلْستِيِكِ إَِذا َوَضْعَناُهَما َعَلى اأَلْرِض َخاِرَج الَمْنِزِل 

ِفي َيْوٍم َمِطيٍر.

َأْكَثَر اأَ�ْضَتْك�ِضُف  

 4   َأْسَتْقِصي. ُأِعيُد إِْجَراَء النََّشاِط ُمْسَتْخِدًما َمَوادَّ ُأْخَرى.

اأَْحتاُج اإَِلى:

َوَرِق َتْنِشيٍف

ٍة َأْكَياٍس بَِلْستِيِكيَّ

َكْأَسْي َماٍء

َاْلُخْطَوُة

ال�ْضِتْك�َضاُف25



َكْيَف ُنِعيُد اْستِْخَداَم الَمَواِرِد؟

ِمَن اْلُمِهمِّ َأْن ُنَحافَِظ َعلى الَمَواِرِد الطَّبيِعيَِّة؛ َوَذلَِك 

ًة ُأْخَرى بَِطِريَقٍة َجِديَدٍة.  بِإَِعاَدِة اْستِْخَداِم األَْشَياِء َمرَّ

ًة ُأْخَرى  إَِعاَدُة االْستِْخَداِم َتْعنِي اْستِْخَداَم األَْشَياِء َمرَّ

بُِصوَرٍة َجِديَدٍة.

وَرِة؟ تِي ُأِعيَد اْستِْخَداُمها ِفي َهِذِه الصُّ َما اأَلْشياُء الَّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�ضُّ

وؤَاُل الأَ�َضا�ِضيُّ ال�ضُّ
الَم��َواِرِد  َعلَ��ى  الُمَحاَفَظ��ُة  ُيْمِك��ُن  َكْي��َف 

ِبيِعيَِّة؟ الطَّ

الُمْفَرَداُت
اإِعاَدُة ال�ْصِتْخداِم

التَّْر�ِصيُد
التَّْدِويُر

←

←

26 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



إِلَعاَدِة  َطِريَقــٍة  فِــي  ــُر  ُأَفكِّ

اْستِْخَداِم َشــْيٍء َأَتَخلَُّص ِمنُْه 

َعاَدًة.

ِعنَْدَما ُنِعيُد اْســتِْخَداَم األَْشَياِء الَقِديَمِة َفإِنَّنـــا َلْن 

نْحَتاَج إَِلى ِشــَراِء َأْشــَياَء َجِديَدٍة. َوَهــذا َيْجَعُلنَا 

الَنْسَتْهِلُك الَمَواِرَد الطَّبيِعيَِّة.

يَُّة إَِعاَدِة اْستِْخداِم األَْشَياِء؟   َما َأَهمِّ

تِي َأَعْدَنا اْستِْخَداَمَها لُِصنِع َنُموَذِج الَقْلَعِة؟ َما اأَلْشَياُء الَّ

وَرَة اأْقَراأُ ال�ضُّ

ْف�ِضيُر27 ْرُح والتَّ ال�ضَّ



َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى الَمَواِرِد؟

 ُيْمِكنُنا َأْن ُنحافَِظ َعَلى الَمَواِرِد َأْيًضا بَِتْرِشيِد اْستِْخَداِمها. 

ْيِء. َوِدْينُنُا اْلَحنِيُف  التَّْرِشيُد ُهَو التَّْقِليُل ِمَن اْستِْخَداِم الشَّ

َيُحثُّنَا َعَلى التَّْرِشيِد َوَعَدِم اإِلْسَراِف.

الُغْرَفَة؛  ُأَغاِدُر  ِعْنَدَما  الِمْصَباَح  ُأْطِفُئ   ↑

َل اْستِْهاَلَك الَكْهَرَباِء. َقلِّ أِلُ

َأْسَنانِي؛  َتْنِظيِف  َأْثَناِء  ِفي  الَماِء  ُصْنُبوَر  ُأْغِلُق   ↑

َل اْستِْهاَلَك الَماِء. َقلِّ أِلُ

ُر َحَواَلْي 38 َكْأًسا ِمَن الَماِء. إِْغَلُق ُصْنُبوِر الِمَياِه ِفي َأْثَناِء َتْنِظيِف اأَلْسَناِن ُيَوفِّ

للمزيد من المعلومات حول ترشيد  
استهالك المياه تفضلوا بزيارة موقع 

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

28 ْف�ِضيُر ْرُح والتَّ ال�ضَّ



ُيْمِكنُنا َأْيًضا َتْدِويُر َبْعِض اْلَمَوادِّ الُمْسَتْخَدَمِة، 

َوُصنُْع َمَوادَّ َجِديَدٍة ِمنَْها.

التَّْدِويُر َيْعني ُصنَْع َشــْيٍء َجِديٍد ِمْن َشــْيٍء 

َقِديٍم.

يَُّة التَّْرِشيِد؟   َما َأَهمِّ

ٍة َسَبَق  التَّـْدِويُر ُصْنُع َشـْيٍء َجـِديٍد ِمْن َمـادَّ  ↑

اْستِْخَداُمَها.

بِيِعيَِّة؟. 	 ُع. َماَذا َسَيْحُدُث إَِذا َأْسَرْفنَا فِي اْستِْخَداِم َمواِرِدَنا الطَّ َأَتَوقَّ

بِيِعيَِّة؟. 	 . َكْيَف ُيْمِكُن الُمَحاَفَظُة َعَلى الَمَواِرِد الطَّ َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 

َأْبَحُث َعْن َأْشَياَء َيتِمُّ َتْدِويُرها فِي َبَلِدي.

ْقِويُم29 التَّ



ِة الَفاِرَغِة َتْدِويُر الُعَلِب الَمْعِدنِيَّ
َيْجَمُع َســِعيٌد َوُزَمَلُؤُه الُعَلَب الَمْعِدنِيََّة الَفاِرَغَة 

ِمْن َمنَاِزلِِهْم إِلَعاَدِة َتْدِويِرَها. َوَقْد َوَضُعوا َرْسًما 

تِي َجَمُعوَها. ُح َأْعَداَد الُعَلِب الَّ ًرا ُيَوضِّ َبَيانِيًّا ُمَصوَّ

ُر اأََتَذكَّ

ْســَم الَبَيانِــيَّ  َأْســَتْخِدُم الرَّ
َر لُِمَشاَرَكِة َبَياَناتِي َمَع  الُمَصوَّ

اآلَخِريَن.

َر وَّ �ْضَم الَبَياِنيَّ الُم�ضَ اأَْقَراأُ الرَّ

ِذي َجَمَع فِيِه َسِعيٌد َوُزَمَلُؤُه َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن الُعَلِب الَمْعِدنِيَِّة؟ َما الَيْوُم الَّ

إَِذا اْفَتَرْضنَا َأنَّ َســِعيًدا َوُزَمَلُؤُه َيبِيُعوَن ُكلَّ ُعْلَبــٍة َمْعِدنِيٍَّة بِرَياٍل َواِحٍد، َفَما 

ْبِت؟ ِذي َجَمُعوُه َيْوَم السَّ الَمْبَلُغ الَّ

ِتي ُقْمَنا ِبَجْمِعَها الُعَلُب الَّ
اُم الأُ�ْضُبوِع اأَيَّ

ال�ضبت

الأحد

الإثنين

الثالثاء

الأربعاء

َعَدُد الُعَلِب

30 ُع َو�ضُّ الإِْثَراُء َوالتَّ



ِل الَخاِم�ُس31 ُمَراَجَعُة الَف�ضْ

ِل الَخاِم�ُس ُمَراَجَعُة اْلَف�ضْ

َتْرِشيٌد 

ٌة َمَواِرُد َطبِيِعيَّ

ٌث َتَلوُّ

إَِعاَدُة اْستِْخَداٍم

وَرِة َواْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة َلَها:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

  .	

 .	

 .3

 .4



        

32 ِل الَخاِم�ُس ُمَراَجَعُة اْلَف�ضْ

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

باتاِت؟ ْرَبِة للنَّ ُة التُّ يَّ 5.  َما َأَهمِّ

ُد اْستِْهلَك اْلَوَرِقِ الَِّذي َأْسَتْخِدُمُه  . َكْيَف ُأَرشِّ ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ  .6

في اْلَمْدَرَسِة؟

تِي اْسَتْخَدْمُتها َأْمِس. ِة الَّ بِيِعيَّ 7.  َأْعَمُل قائَِمًة بالَمَواِرِد الطَّ

8.  لَِماَذا َيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنَحاِفَظ َعَلى َمَواِرِد اأَلْرِض؟



الَوْحَدُة الرابعُة

ُة الـمـــادَّ

ٌة. ٌة.الَجِليُد َوَثَمَرُة الَكَرِز ِكالُهَما َمادَّ الَجِليُد َوَثَمَرُة الَكَرِز ِكالُهَما َمادَّ



اِد�ُس ُل ال�سَّ اْلَف�سْ

34 اِد�ُس ُل ال�سَّ الَف�سْ

ُة ِمن َحْوِلَنا ُة ِمن َحْوِلَنااملادَّ املادَّ

ُن     ِممَّ َتَتَكوَّ
الأَ�ْسَياُء؟

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

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
اِئ�ِس الأَ�ْسَياِء؟  َما َبْع�ُس َخ�سَ

اِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
ْلَبُة؟ َما الأَ�ْسَياُء ال�سُّ

ْر�ُس الثالُث الدَّ
اِئُل َعِن الَغاِز؟ َكْيَف َيْخَتِلُف ال�سَّ



اِد�ُس35 ُل ال�سَّ الَف�سْ

َتْيِن اْلِميزاُن ُذو الَكفَّ

َأداٌة تُْسَتْخَدُم لِِقَياِس اْلُكْتَلِة.

ْلَبُة ُة الصُّ المادَّ

ٌد. ٌة َلها َشْكٌل ُمَحدَّ َمادَّ

ائَِلُة ُة السَّ الَمادَّ

ٌة َتْأُخـُذ َشـْكَل اْلِوَعـاِء الَِّذي  َمـادَّ

ِفيِه. ُتوَجـُد 

اْلَغاُز

ٌد. ٌة َلْيَس َلها َشْكٌل ُمَحدَّ َمادَّ

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ



وَرِة؟ َوَكيَف َأِصُفها؟ تِي ِفي الصُّ ِممَّ ُصنَِعِت اأَلْشَياُء الَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

اِئ�ُس اْلَمَوادِّ اِئ�ُس اْلَمَوادِّ  َخ�سَ   َخ�سَ

36 ْهِيَئُة التَّ
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ال�ْسِتْك�َساُف37

َما الَِّذي ُأالِحُظُه َعَلى َبْعِض اأَلْشَياِء؟ 

الَِيِة  َوَأْلِمُســَها، ُثمََّّ  ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إِلى اأَلْشــياِء التَّ  

ِب  ُل ُمالَحظاتِي َعْنها: اْلَباُلوِن، اْلَماِء، الُمَكعَّ ُأَسـجِّ

. اْلَخَشبِيِّ

َأَتَواَصُل. َأِصُف ُمالَحظاتِي لَِزِميِلي.  

ُأقاِرُن. ِفيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه اأَلْشياُء، وِفيَم   
َتْخَتِلُف؟

أَْكَثَر َأْسَتْكِشُف  

  أْذُكُر َأْشَياَء ُأْخَرى في َمْدَرَستِي ُتْشبُِه 
َأيًّا ِمَن اأَلْشَياِء اّلتي الَحْظُتَها.

اأَْحَتاُج اإِلى:

بالوٍن

َكْأِس ماٍء

ٍب َخَشبِيٍّ ُمَكعَّ

الُخْطَوُة



ُة؟ َما اْلَمـادَّ

ُث َعْن َخَصائَِص  هذا  َنا َنَتَحدَّ ِعْنَدما َنِصُف َشْيًئا َما َفإِنَّ

ْكُل، َواْلَحْجُم، َواْلَمْلَمُس،  ْوُن، والشَّ ْيِء، وِمْنَها: اللَّ الشَّ

ْوُت. ْعُم، َوالصَّ ائَِحُة، َوالطَّ َوالرَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
اِئ�ِس الأَ�ْسَياِء؟ َما َبْع�ُس َخ�سَ

الُمْفَرَداُت
َخ�َصاِئ�َس

ُة اْلَمادَّ
اْلُكْتلَُة

َتْيِن اْلِميَزاُن ُذو اْلِكفَّ

←

←

↑  َما َخ�َصاِئ�ُس َهِذِه 

اِئَرِة اْلَوَرِقيَِّة؟ الطَّ

اللَّْوُن اْلُبنِّيُّ َوُنُعوَمُة اْلَمْلَم�ِس   ↑

َتاِن ِلَهذه الُدْمَيِة. يَّ َخا�صِ

38 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ُة َتْشَغُل مكاًنا  ٍة. اْلَمادَّ ُن ِمْن َمادَّ َجِميُع اأَلْشَياِء َتَتَكوَّ
ًزا(. )َحيِّ

ْلَبُة،  الصُّ ِهَي:  َحاالٍت،  َثالِث  ِفي  ُة  الَمادَّ ُتوَجُد 

ُة. ائَِلُة، َواْلَغاِزيَّ َوالسَّ

ُة؟   ما اْلَمـادَّ

ٍة، َوَكَذِلَك ِج�ْصُم الإن�صان. ُن ِمْن َمادَّ اِطيُّ َواْلَهَواُء اأَ�ْصَياُء َتَتَكوَّ اْلَماُء َوالُكْر�ِصيُّ الَمطَّ  ↓

تِي  الَّ َبْعَض اأَلْشـَياِء  َأِصُف 
، ُثـمَّ  ـفِّ َأَراَهـا ِفـي الصَّ
َمْجُموعاٍت. فـي  أَضُعها 

ْف�ِسرُي39 ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



َما الُكْتَلُة؟ 

ْيِء.  ِة اْلَمْوُجوَدُة في الشَّ ُة اْلَمادَّ يَّ ِة. واْلُكْتَلُة ِهَي َكمِّ ٌة لِْلَمادَّ يَّ الُكْتَلُة َأْيًضا َخاصِّ

اأَلْشَياُء َجِميُعَها َلها ُكَتٌل، َلِكنَّ اأَلْشَياَء َتْخَتِلُف في ُكَتِلَها؛

ِقيَلُة َلها ُكْتَلٌة  َأْكَبُر ِمْن ُكْتَلِة اأَلْشَياِء الَخِفيَفِة. َفاأَلْشَياُء الثَّ

َتْيِن لِِقَياِس اْلُكْتَلِة. ُيْسَتْخَدُم اْلِميَزاُن ُذو اْلِكفَّ

. ُكْتلَُة الأَْرَنِب الَمْعِدِنيِّ اأَْكَبُر ِمْن ُكْتلَِة الأَْرَنِب الإِ�ْصَفْنِجيِّ  ↓

40 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ْقِومُي41 التَّ

ُأَرتُِّب اأَلْشَياَء. َأْخَتاُرَ َثالَثَة َأْشَياَء. َأْسَتْخِدُم الِميَزاَن أُلَرتَِّب اأَلْشَياَء بَِحَسِب    -1
ُكَتِلَها ِمَن اأَلْصَغِر إِلى اأَلْكَبِر.

. َما َبْعُض َخَصائِِص اأَلْشَياِء؟  َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ
فِّ َوَأْرُسُمُه، َوأْذُكُر َبْعَض َخَصائِِصِه.     أْخَتاُر َشْيًئا ِمْن ُغْرَفِة الصَّ

اَرَتْيِن ُكْتَلُتها َأْكَبُر؟ َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟  يَّ َأيُّ السَّ

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�سُّ

اأُقاِرُن َبْيَ اْلُكَتِل

 َكْيَف َأِقيُس اْلُكْتَلَة؟



ُزُه. َكْيَف َأِصُف  لُِكلِّ َنْوٍع ِمَن الَمَوادِّ َخَصائُِص ُتَميِّ
َخَصائَِص َهَذا الَخَرِز؟

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ْلَبُة ْلَبُةالَمَوادُّ ال�سُّ الَمَوادُّ ال�سُّ

42 ْهِيَئُة التَّ
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َأْشَياَء ُمْخَتِلَفٍة ِمْن 
فِّ ُغْرَفِة الصَّ

ْلَبِة؟  َكْيَف ُأَقاِرُن َبْيَن َبْعِض اأَلْشَياِء الصُّ

. فِّ َأْجَمُع َخْمَسَة َأْشَياَء ُصْلَبٍة ِمْن ُغْرَفِة الصَّ  
ُأَقاِرُن َبْيَن َخَصائِـِص َهـِذِه اأَلْشـَيـاِء، ُثـمَّ ُأَرتِّـُبـها   

بَِحَسِب َخَصائِِصَها.

َتْيِن أُلَرتَِّب اأَلْشَياَء  َأِقيُس. أْسَتْخِدُم الِميَزاَن َذا الِكفَّ  

. ِمَن اأَلْثَقِل إَلى اأَلَخفِّ

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

اأُلْخَرى  الَخَصائُِص    أُصَنِّفُ.  َما 
تِي َتَراَها ِفي َهِذِه األشياِء؟ الَّ

اأَْحَتاُج اإِلى:

الُخْطَوُة

َتْيِن ِميَزاٍن ِذي ِكفَّ



ْلَبُة؟ ُة الصُّ َما اْلَمـادَّ

ْلَبُة َمادٌة َلَها ُكْتَلٌة َوَشْكٌل َثابٌِت. ُة الصُّ الَمادَّ

ْلَبُة  بَِشْكِلَها َحتَّى َبْعَد َتْحِريِكَها ِمْن  ُة الصُّ َتْحَتِفُظ الَمادَّ

َمَكانَِها.

َتْرِكيُب الِقَطِع

ْلَبَة الَمْوُجوَدَة  َأِصُف الَمَوادَّ الصُّ
وَرِة. ِفي َهِذِه الصُّ

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�سُّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
ْلَبُة؟ َما الأَ�ْصَياُء ال�صُّ

الُمْفَرَداُت
ْلَبُة ُة ال�صُّ الَمادَّ

←

←
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ْلَبِة. ِة الصُّ ِة َتْبَقى ِهَي َنْفَسَها َداِئًما ِفي الَمادَّ ُة الَمادَّ يَّ َكمِّ

ُر. ِة ال َتَتَغيَّ َة الَمادَّ يَّ ْرِكيِب إَِلى َأْجَزائَِها َفإنَّ َكمِّ ْأُت ُلْعَبَة التَّ إَذا َجزَّ

ِة  َة المادَّ يَّ ْرِكيِب َهِذِه َتْحِوي َكمِّ ُلْعَبُة التَّ

َقًة. َعًة أْم ُمَتَفرِّ َنْفَسها، َسَواٌء َأَكاَنْت ُمَجمَّ

  أْذُكُر َأْمثَِلًة َعَلى َمَوادَّ ُصْلَبٍة. َكْيَف َعَرْفُت أنَّها َمَوادُّ ُصْلَبٌة؟

ْف�ِسرُي45 ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ْلَبِة؟ َما َخَصائُِص األَْشَياِء الصُّ

َتُكوُن  َفَقْد  َوُمْخَتِلَفٌة،  عٌة  ُمَتَنوِّ َخَصائُِص  ْلَبِة  الصُّ لأَِلْشَياِء 

َكبَِيرًة َأْو َصِغَيرًة، َوَلَها َأْشَكاٌل َوَأْلَواٌن ُمْخَتِلَفٌة.

ْلَبِة ُيْمِكُن َثْنُيَها َوَتْشِكيُلَها. َبْعُض اأَلْشَياِء الصُّ

ْفَحِة؟  َرِة  ِفي َهِذِه الصَّ ْلَبِة الُمَصوَّ َما َخَصائُِص اأَلْشياِء الصُّ  

46 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ْقِومُي47 التَّ

ِفي  َبْعٍض  َعْن  َبْعُضَها  ْلَبُة  الصُّ اأَلْشياُء  َتْخَتِلُف 

ْكِل َوالَملَمِس؛  الشَّ

َفَقْد َتُكوُن َخِشَنًة أْو َمْلَساَء،

 َوَقْد َتُكوُن َطِويَلًة أْو َقِصيَرًة،

 وَقْد َتُكوُن َعِريَضًة أْو َرِفيَعًة.

ُيْمِكُن َأْن َأْسَتْخِدَم اْلِمْسَطَرَة لِِقَياِس َأْطَواِل َبْعِض 

ْلَبِة. ْشَياِء الصُّ اأْلَ

َأْسَتْخِدُم الِمْســَطَرَة لِِقَيــاِس 
ْلَبِة. ْشَياِء الصُّ َأْطَواِل َبْعِض اأْلَ

ُأَصنُِّف َأْشَياَء ُصْلَبًة بَِحَسِب َخَصائِِصَها.  -1

ْلَبُة؟ . َما األَْشَياُء الصُّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ  2-  السُّ

ْكُل؟ ْلَصاَل لَِعَمِل َشْكٍل ما. َماذا ُيْشبُِه َهَذا الشَّ أْسَتْخِدُم الصَّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ



َيْسَبُح َهَذا الَوَلُد ِفي الَماِء. َما َسَبُب ُوُجوِد 
اَعاِت ِفي الَماِء؟ الَكثِيِر ِمَن الُفقَّ

اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

48 ْهِيَئُة التَّ

َواِئُل َوالَغاَزاُت َواِئُل َوالَغاَزاُت  ال�سَّ   ال�سَّ
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ائِِل؟ َما َخَصائُِص السَّ

ٍن، ُثمَّ َأَضُع َقَطَراٍت ِمْنُه  اَرَة بَِماٍء ُمَلوَّ َأِقيُس. َأْمأُل الَقطَّ  
َعِة. َبْعَضَها بَِجانِِب َبْعٍض َعَلى  الَوَرَقِة الُمَشمَّ

ا لَِتْحِريِك اْلَقَطَراِت. َماَذا  ُأالِحُظ. أْسَتْخِدُم ُعوًدا َخَشبِيًّ  

َيْحُدُث لِلَقَطَراِت؟

َأَتواَصُل. َأْذُكُر َبْعَض َخصائِِص اْلَماِء.  

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ٌد؟  َكْيَف  وائِِل َشْكٌل ُمَحدَّ   َأْسَتْنتُِج. َهْل لِلسَّ

َأْعِرُف َذلِك؟

اأَْحَتاُج اإِلى:

اَرٍة  َقطَّ

ٍن ماٍء ُمَلوَّ

ٍع َوَرِقٍ ُمَشمَّ

ٍة  عيداٍن َخَشبِيَّ

الُخْطَوُة



ائَِلِة؟ َما َخَصائُِص اأَلْشَياِء السَّ

ٌد،  ٌة َلَها ُكْتَلٌة، وَلْيَس َلَها َشْكٌل ُمَحدَّ ائَِلُة َمادَّ ُة السَّ الَمادَّ

َيْنَساُب  ِفيِه.  ُتوَضُع  الَِّذي  اْلِوَعاِء  َشْكَل  َتْأُخُذ  َفِهَي 

ائُِل، َفَيْنَتِقُل ِمْن َمَكاٍن إِلى َمَكاٍن آَخَر. السَّ

واِئِل-َوِمْنها  َبْع�ُس ال�صَّ  →

َماِطِم-  اْلَع�َصُل  َوَمْعُجوُن الطَّ

َتْن�َصاُب ِبُبْطٍء. 

َواِئِل-َوِمْنها  َبْع�ُس ال�صَّ  →

ْيُت- َتْن�َصاُب  اْلَحليُب َوالزَّ

ِب�ُصْرَعٍة. 

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ

ائُل َعِن الغاِز؟ َكيَف َيختلُف ال�صَّ
الُمْفَرَداُت

اِئلَُة ُة ال�صَّ الَمادَّ
اْلَغاُز

←

←
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مجتمع حيوي

1 تعزيُز قيِم الإتقاِن والن�سباِط. 1 2

ِة  يَّ َكمِّ لِِقياِس  َجًة  ُمَدرَّ َكْأًسا  َأْسَتْخِدَم  َأْن  ُيْمِكُننِي 

ائِِل. السَّ

ْلَبُة َوالَمَوادُّ    ِفيَم َتَتَشاَبُه الَمَوادُّ الصُّ
ائَِلُة، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟ السَّ

ُة ال�ّصاِئِل ُمَت�َصاِوَيٌة  يَّ َكمِّ  ↑

ِفي الِوَعاَءْيِن.

اِئِل في َكاأْ�ِس الَفَتاِة؟ َكْيَف َيَتَغيَُّر �َصْكُل ال�صَّ  ↓
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َما َخَصائُِص اْلَغاَزاِت؟

ٌد ؛  فالَغاُز َيْنَتِشــرُ  ٌة َلَها  ُكْتَلٌة َوَلْيَس َلَها َشــْكٌل ُمَحدَّ اْلَغــاُز  َمادَّ

بُِسُهوَلٍة لَيْمأَلَ اْلَمَكاَن الَِّذي ُيوَجُد فيِه.

ُسُه ِمْن َغاَزاٍت ُمْخَتِلَفٍة. ُن اْلَهَواُء الَِّذي َأَتَنفَّ َيَتَكوَّ

َر َشْكُل اْلَباُلوِن؟  لَِماَذا َتَغيَّ
َماَذا َحَدَث لِْلَغاِز؟

ْكَل اأْقَراأُ ال�سَّ

اْلَهَواُء َغاٌز  َلُه ُكْتَلٌة َوَيْشَغُل َمَكاًنا.

ُ     �َسْكُل الَغاِز َيَتَغريَّ

52 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



َأِصُف َما َيْحُدُث لِْلماِء إَِذا اْنَسَكَب َعَلى اأَلْرِض.  -1 

ائُِل َعِن الَغاِز؟  . َكْيَف َيْخَتِلُف السَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ

ٍة َوُصْلَبٍة. َأْرُسُم َلْوَحًة َتْحَتِوي َعلى َمَوادَّ سائَِلٍة َوغاِزيَّ  

َأَنا اَلَ َأَرى اْلَهَواَء، َوَلِكنِّي ُأِحسُّ بِِه ِعْنَدَما َيُكوُن 

ُك ِمْن َمَكاٍن  َباِرًدا َأْو َداِفًئا، َوُأِحسُّ بِِه َوُهَو َيَتَحرَّ

إِلى َمَكاٍن آَخَر.

  َكْيَف َأِصُف اْلَغاَز؟
َمَع اأَنَِّني ل اأََرى اْلَهَواَء، اإلَّ اأنَُّه   

َة َعاِلًيا.  اِئَرَة الَوَرِقيَّ َيْرَفُع الطَّ

أاُلِحُظ. َكْيَف َتْبَقى الَمَناِديُل 
ًة ِفي الَماِء؟ ُة َجافَّ الَوَرِقيَّ

حوار بين فواز ونورة.
فواز: نورة أشعر بالعطش الشديد.
نورة: تفضل يا أخي زجاجة الماء.

فواز: نورة هل تعلمين أن الماء موجود في الطبيعة 
بصورة 3 حاالت وهي: 

صلبة وسائلة وغازية.
نورة مندهشة!! ومن أخبرك ذلك؟

فواز: أمي أخبرتني بذلك.

ن�ساط اأ�سري

ْقِومُي53 التَّ



54 ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ

َمَواُد الِبَناِء
اْلِخْرفاُن الثَّالَثُة 

َكاَن ُهَناَك َثاَلَثُة ِخْرَفاٍن، َأراَد صاِحُبها أْن َيْبنَِي 

ْئِب. َبْيًتا لُِكلِّ َخروٍف ِمْنُهم لَِيْحِمَيُه ِمَن الذِّ

َعِف.  ِل َبْيًتا ِمن ال�صَّ َبَنى للَخُروِف الأَوَّ  →

َعُف ُهَو اأَْوَراُق النَّْخِل اْلَياِب�َصُة. ال�صَّ



ُع55 َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ

ْقِنَيُة َوالُمْجَتَمُع الُعُلوُم والتَّ

انِي َبْيـًتا ِمَن  َوَبَنى للَخـُروِف الثَّ

وِب.  الطُّ

يِن،  الطِّ ِمـَن  َمْصنـوٌع  ـوُب  الطُّ

ٌة.  ٌة َقِويَّ َوُهَو مادَّ

ُث َعن: اأَتَحدَّ
ُع. َأيُّ اأَلْبنَِيِة الثَّالَثِة َيُدوُم  َأَتَوقَّ

لِماذا؟ َأْطَوَل؟ َوَ

ِمـَن  َبْيـًتا  الِِث  الثَّ وَبَنـى للَخـُروِف 

الَخَشـِب. َنْحـُصـُل َعَلى اْلَخـَشِب 

ِمـْن ُجـُذوِع اأَلْشَجـاِر َوِسيَقـانِـها. 

َعِف.  اْلَخَشُب َأْقَوى ِمَن السَّ



وَرِة َوالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة: َأِصُل َبْيَن الصُّ

ِميَزاٌن 
ذو 

َتْيِن ِكفَّ

جسم 
مملوء 
بالغاز

َسائٌِل

ُصْلٌب

اِد�ِس ِل ال�سَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ

56 اِد�ِس ِل ال�سَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ

   

   -3   -4

   -1   -2



الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

        

اِد�ِس57 ِل ال�سَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ

يِش  ُع. َكْيَف َيْخَتِلُف َمْلَمُس الرِّ َأَتَوقَّ    -5
َعِن الّشَماِغ؟

َأِقيُس. بَِم َأِقيُس الُكْتَلَة؟   -6

ُع. َماَذا َيْحُدُث ِعْنَدَما َأْنُفُخ َباُلوًنا؟ َأَتَوقَّ    -7

الَِيِة: َوِر التَّ َوائِِل ِفي الصُّ 8-   َأْذُكُر َخَصائَِص السَّ

ُن اأَلْشَياُء؟ ِممَّ َتَتَكوَّ  -9



58 اِبُع ُل ال�سَّ الَف�سْ

ِة ــَراُت الـَمـــادَّ ِةَتَغيُّ ــَراُت الـَمـــادَّ َتَغيُّ

ُر     َكْيَف َتَتَغيَّ
الأَ�ْسَياُء؟

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

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
؟  اِئ�ُس الَمـَوادِّ ُ َخ�سَ َكْيَف َتَتَغيَّ

اِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
َما املَْخُلوُط؟

اِبُع ُل ال�سَّ الَف�سْ



اِبُع59 ُل ال�سَّ الَف�سْ

الَمْخُلوط
َشْيَئاِن َأْو َأْشَياُء ُمْخَتِلَفٌة تُوَجد 

ُمْجَتِمَعًة َمًعا.

َوَبان الذَّ
ائِِل. ا بِالسَّ يًّ ْيِء ُكلِّ اْمتَِزاُج الشَّ

االْحتَِراق
ُر ِفيَها األَْشَياُء بَِسَبِب  ٌة تَتَغيَّ َعَمِليَّ

الَحَراَرِة.

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

60 ْهِيَئُة التَّ

تِي َأَراَها؟ َلْت إَِلى اأَلْشَكاِل الَّ َرِت الَوَرَقُة َوَتَحوَّ َكْيَف َتَغيَّ

ُر ُة َتَتَغيَّ الَمـادَّ

 رابط الدر�س
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ْلَبِة؟ َوادِّ الصُّ ـَ َر َبْعَض الم  َكْيَف ُيْمِكُننِي َأْن ُأَغيِّ

اأَلُلوِمْنيوِم،  َوَرَقائِــَق  اأَلْوَراَق،   ُ َأِصــف ُأالِحــُظ.   

َة. َما َشْكُل ُكلٍّ ِمْنها؟ َوَما َمْلَمُسُه؟ َوالَمَناِديَل اْلَوَرِقيَّ

َر ُكلًّ ِمْنها؟ َأْسَتْقِصي. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَغيِّ  

ٍة؟ َوَما الَِّذي َبِقَي  َر ِفي ُكلِّ مادَّ َأَتواَصُل. َما الَِّذي َتَغيَّ  

راِت ِفي َجْدَوٍل. َغيُّ ُدوَن َتَغيٍُّر؟ َأْكُتُب التَّ

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

َقَطراٍت  أَضُع بِْضَع  اأَلْشَياَء.  ُأَرتُِّب   

 ِمَن اْلمــاِء َعلى ُكلٍّ ِمــَن اْلَوَرَقِة،

 َوَرقائِــِقِ األُلوِمْنيــوِم، والَمناديِل 

في  ُأالِحُظُه  َمــا  َأْكُتُب   اْلَوَرِقيَّــِة. 

ُكلِّ َحاَلٍة.

اأَْحتاُج اإِلى:

َرقائِِقِ َألوِمْنُيوم

ٍة َمناِديَل َوَرِقيَّ

َأْوراِقٍ

ال�ْسِتْك�َساُف61

اَْلُخْطَوُة



ُة؟ ُر الَمادَّ َكْيَف َتَتَغيَّ

ْلَبِة َأْو َثْنُيَها، وفي ُكلِّ َحالٍة  َوادِّ الصُّ ـَ ُيْمِكُن َتْمِزيُق َبْعِض الم

ِة َنْفِسَها. َنًة ِمَن الَمادَّ ُر َشْكُلَها، َلِكنَّها َسَتْبَقى ُمَكوَّ َسَيَتَغيَّ

ةٍ ُأْخرى. ِعْنَدَما َنْحِرُق  ُل إِلى مادَّ ُة َوَتَتَحوَّ ُر الَمادَّ َأْحياًنا َتَتَغيَّ

ٍة َذاِت َخَصائَِص ُمْخَتِلَفٍة. ُل إَلى َمادَّ َها َتَتَحوَّ َوَرَقًة فإنَّ

ْلَصاِل؟ َرْت ِقْطَعُة الصَّ َكْيَف َتَغيَّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

اِل ْل�سَ َت�ْسِكيُل ال�سَّ

ُة  َأِشعَّ ُر  ُتَغيِّ َكْيَف  َأْسَتْقِصي. 
ْمِس الَوَرَق؟ الشَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف َتَتَغيَُّر َخ�َصاِئ�ُص المـََوادِّ؟

الُمْفَرَداُت
َتْحَتِرُق

←

←

62 ْف�ِسُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



اَحَة؟ فَّ َر التُّ َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَغيِّ  

ْقِومُي63 التَّ

ُلها  اأَُحوِّ فاإنَِّني  ــًة  َوَرَقـ ُق  اأَُمـــزِّ ِعْنَدما   →

الَوَرَقُة  َلِت  َتَحوَّ ِغيَرٍة.  �صَ ِقَطٍع  اإَِلــى 

َتــزاُل  َلِكنَّها ال  ــِغــيــَرٍة،  ِقــَطــٍع �ــصَ ــى  اإَِلـ

ِة َنْف�ِصَها. َنًة ِمَن الَمادَّ ُمَكوَّ

ُل  َتَتَحوَّ فاإنَّها  الَوَرَقُة  َتْحَتِرُق  ِعْنَدما   →

ُهَنا  الَوَرَقُة  َتَغيََّرِت  َلَقْد  َرَماٍد.  اإِلى 

ٍة اأُْخَرى.  َلْت اإَِلى َمادَّ َوَتَحوَّ

إِلى  إِعاَدُتها  ُيْمِكُنني  َكْيَف  َدْفَتِري.  ِمْن  َوَرَقٌة  اْنَثَنْت    . َوَحلٌّ ُمْشِكَلٌة    -1
؟  َشْكِلها اأَلْصِليِّ

؟  َوادِّ ـَ ُر َخَصائُِص الم . َكْيَف َتَتَغيَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ  

. َأْصَنُع َقاِرًبا ِمَن اْلَوَرِقِ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

64 ْهِيَئُة التَّ

ُن ِمْن َأْشَياَء ُصْلَبٍة.  َبْعُض الَمَخالِيِط َتَتَكوَّ
َماَذا َأَرى ِفي َهَذا اْلَمْخُلوِط؟

الَمَخـاِليـُطالَمَخـاِليـُط
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ال�ْسِتْك�َساُف65

َناِت اْلَمْخُلوِط؟ َهْل ُيْمِكُنني َفْصُل ُمَكوِّ

ْمَل باْلُبُذوِر. َماَذا حَدَث؟ ُأاَلِحُظ. َأْخِلُط الرَّ  

ناِت اْلَمْخُلوِط؟ ُع. َكْيَف َأْفِصُل َبْيَن ُمَكوِّ َأَتَوقَّ  
َماَذا  اْلِمْصَفاِة.  ِفي  اْلَمْخُلوَط  َأَضُع  َأْسَتْقِصي.   

َحَدَث؟

ْرتِيِب. ُأَرتُِّب اأَلْشَياَء. َأْكُتُب َما َحَدَث بِالتَّ  

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ناِت اْلَمْخُلوِط  أْسَتْقِصي. َهْل َأْسَتطِيُع َفْصَل ُمَكوِّ  

ُر  إِذا َأَضْفُت اْلَماَء إِلْيِه؟ أَفسِّ

ُب. إَِجاَبتي. ُأَجرِّ

اأْحَتاُج اإِلى:

َكْأٍس

َرْمٍل

ُبُذوٍر

ِمْصَفاٍة

اٍف ِوعاٍء َشفَّ

الُخْطَوُة



ْلَبِة  ُل اْلَموادِّ ال�صُّ ْهِل َف�صْ ِمَن ال�صَّ  →

في َهذا اْلَمْخُلوِط.

َما الَمْخُلوُط؟

ُمْجَتِمَعًة  ُتوَجُد  ُمْخَتِلَفٌة  َأْشَياُء  َأْو  َشْيَئاِن  الَمْخلوُط 

َمًعا.

ْلَبُة َعاَدًة ِعْنَد َخْلِطها، َوُيْمِكُننِي  ُر الَمَوادُّ الصُّ ال َتَتَغيَّ

ُرْؤَيُتَها ِفي اْلَمْخُلوِط َوَفْصُل َبْعِضَها َعْن َبْعٍض. 

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
َما الَمْخُلوُط؟

الُمْفَرَداُت
الَمْخلوُط

َوَباُن الذَّ

←

←

66 ْف�ِسُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



تِي  َأْسـَتْقِصي. َما اأَلْشـَياُء الَّ
تِـي  َتْطُفـو؟ َوَمـا اأَلْشـَياُء الَّ

َتْنَغِمـُر فـي الَماِء؟ ٍن ِمْن  ناِت َمْخُلوٍط ُمَكوَّ ما ُطُرُق َفْصِل ُمَكوِّ  
َمَوادَّ ُصْلَبِة؟

ْلَبَة باْلماِء َفإِنَّ َبْعَضها َيْطُفو  ِعْنَدما َأْخِلُط اْلَمَوادَّ الصُّ

َعلى َسْطِح اْلَماِء، َوَبْعَضها اآلَخَر َيْنَغِمُر.

َوَيْنَغِمُر لَِماَذا َطَفِت الُكَراُت اْلَحْمَراُء، َيْطُفو 
ُة؟ َجاِجيَّ َواْنَغَمَرِت اْلُكَراُت الزُّ

وَرَة ْقَراأُ ال�سُّ اأَ     

ْف�ِسُي67 ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



َما الَمَخالِيُط اأُلْخَرى؟

ائِِلِة.  ائِِلِة َتُذوُب في الَمَوادِّ السَّ ْلَبِة والسَّ  َبْعُض الَمَوادِّ الصُّ

ائِِل. ا بِالسَّ يًّ ِة ُكلِّ َوَباُن اْمتَِزاُج الَمادَّ الذَّ

ناتِِه َبْعِضَها َعْن َبْعٍض. ْوُع ِمَن الَمَخالِيِط َيْصُعُب َفْصُل ُمَكوِّ َهذا النَّ

تِي َتُذوُب في اْلماِء َقْد  ْلَبُة الَّ ُة الصُّ اْلَمادَّ
َوائِِل اأُلْخَرى. ال َتُذوُب في السَّ

ْبَغِة َعِن اْلماِء.  ُل ال�صِّ ال ُيْمِكُنني َف�صْ  ↓ َيُذوُب َم�ْصُحوُق اْلَفاِكَهِة في اْلَماِء.    ↓

68 ْف�ِسُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ْقِومُي69 التَّ

ْيُت- ال ُيْمِكُن  َوائِِل- وِمْنَها اْلَماُء َوالزَّ َبْعُض السَّ

َخْلُطَها، َبْل َيْبَقى َبْعُضَها ُمْنَفِصًل  َعْن َبْعٍض.

ْيُت َفْوَق اْلَماِء.  ← َيْطُفو الزَّ  

َتْيِن ُصْلَبَتْيِن. ًنا ِمْن َمادَّ َفاِصيُل. َأِصُف َمْخُلوًطا ُمَكوَّ ئِيَسُة َوالتَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  -1
. َما الَمْخُلوُط؟  َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

تِي َيْصُعُب َفْصُلها؟     َما اْلَمَخالِيُط الَّ  



70 ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ

ِمَهٌن ُمْرَتِبَطٌة َمَع اْلُعُلوِم

ُه. اُز ِمْهَنًة َجِليَلًة؛ َفهَو ُيِعدُّ َلَنا اْلُخْبَزَ الَِّذي َنْأُكُلَ ُيَماِرُس اْلَخبَّ

ِقيَق بِاْلَماِء َوبَِأْشَياَء ُأْخَرى لَِعَمِل اْلَعِجيِن، وَيْتُرُكُه َبْعَض اْلَوْقِت، َحتَّى  اُز الدَّ َيْخِلُط اْلَخبَّ

ُر اْلَعِجيَن َبْعَد َذلَِك َوتْجَعُلُه ُخْبًزا. ُيْصبَِح َجاِهًزا لِْلَخْبِز ِفي اْلُفْرِن. اْلَحَراَرُة ُتَغيِّ

َعٍة. َرًة إلْعَداِد َمْأُكواَلٍت َكثِيَرٍة َوُمَتَنوِّ ْسَتْخِدُم َأَدواٍت َوَتقنَِياٍت ُمَتَطوِّ اْلَمَخابُِز اْلَحِديَثُة َتَ

اُز الَخبَّ



اِبِع ِل ال�سَّ ُمراَجَعُة َاْلَف�سْ

اِبِع71 ِل ال�سَّ ُمراَجَعُة الَف�سْ

َتُذوُب

َتْحَتِرُق 

الَمْخُلوِط

   

ُأْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة بِاْلَكِلمِة اْلُمناِسَبِة: 

ْلَبـِة بَِشْكـٍل َتـامٍّ بِاْلَماِء،  1 -   َتْخَتِلُط َبْعُض الَمَوادِّ الصُّ

َأْي َأنََّها ................................ ِفيِه.

َسَلَطُة اْلَفَواِكِه ِمَثاٌل َعلى .......................................... .  - 2

ُر الَحَراَرُة ِمْن  ُة ُتَغيِّ ِعْنَدَما ................................  الَمادَّ  - 3

َخَصائِِصَها.



        

72 اِبِع ِل ال�سَّ ُمراَجَعُة الَف�سْ

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

ًة ُصْلَبًة َمَع َسائٍِل؟ َماَذا ُيمِكُن َأْن َيْحُدَث إِذا َخَلْطنا مادَّ  -4

ِر؟ كَّ ْمِل َوالسُّ . َكْيَف ُيْمِكُن َفْصُل َمْخُلوِط الرَّ ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ   -5

ُر االْحتَِراُق اْلَوَرَق؟ َأِصُف َكْيَف ُيَغيِّ  -6

َكْم َطِريَقًة ُيْمِكُن اْستِْخَداُمَها لَِتْغيِيِر َشْكِل َوَرَقٍة؟  -7

ُة؟ ُر الَمادَّ َكْيَف َتَتَغيَّ  -8



*  

*    

       

٧٣       



     

لِ  نْزِ لَ المَ اخِ ةُ دَ المَ السَّ

ل، أَنَا: نْزِ مَ لَ الْ اخِ تِي دَ المَ لِ سَ نْ أَجْ مِ

ا   نْهَ بِرُ عَ ةٍ أُخْ عَ رْ بِسُ ، وَ ةَ طِرَ يَاءَ الْخَ سُ األَشْ • ال أَلْمِ

. كِبَارِ دَ الْ أَحَ

. هُ فُ رِ يْئًا ال أَعْ قُ شَ وَّ • ال أَتَذَ

. يقٍ رِ وثِ حَ دُ ةِ حُ الَ ةٍ في حَ عَ رْ جُ بِسُ رُ • أَخْ

لُ  أَنْزِ ، وَ قَّفُ أَتَوَ نِي  إِنَّ رَ اللَّهُ - فَ دَّ ي - ال قَ البِسِ لَتِ النَّارُ فِي مَ تَعَ ا اشْ إِذَ وَ

ا. ئَهَ يْ أُطْفِ ةٍ لِكَ رعَ ضِ بِسُ لَى األَرْ جُ عَ رَ حْ ، ثُمَّ أَتَدَ ضِ لَى األَرْ عَ

. nAÉ« r°TnC’G p√ pò ng o¢ù pª rdCG ’ ÉnfCG ↑

فٌ قُّ تَوَ
ضِ لَى األرْ ولٌ عَ زُ نُ

جٌ رُ حْ تَدَ

نِي،  أَنْحَ ، وَ ائِي؛ أَقِفُ بَ رِ امَ أَقْ اءِ النَّارِ أَمَ لَى إِطْفَ بُ عَ رَّ أَتَدَ

  . ةٍ عَ رْ ضِ بِسُ لَى األَرْ جُ عَ رَ حْ ثُمَّ أَتَدَ

بُ رِّ أُجَ

٧٤        



لِ نْزِ جَ المَ ارِ ةُ خَ المَ السَّ

: دَ التَّالِيَةَ اعِ وَ قَ بِعُ الْ ا أَتَّ ، أَنَ لِ نْزِ جَ المَ ارِ تِي خَ الَمَ لِ سَ نْ أجْ مِ

 p¿Éµ`` nª rdG  nø`` pe  ń pQÉ`` s°ûdG  o™`` n£ rbnCG ↑

 pIÉ°û oªr∏ pd p¢ü s°ü nî oª rdG

. pás« pFGƒ n¡ rdG pá nLG qQ sódG pÜƒ oc oQ nóræ pY nInPƒ oîrdG o¢ùnÑ rdCG ↑

 pá s« p°VÉj uôdG pánÑ r©t∏dG nó pYGƒ nb o™ pÑsJCG ↑. pI nQÉ q« s°ùdG pÜƒ oc oQ nóræ pY p¿É nenC’G nΩG nõ pM o™ n°VnCG ↑

ا. هَ حُ ضِّ ةً تُوَ حَ وْ مُ لَ سُ أَرْ ، وَ ةِ ابِقَ دِ السَّ اعِ وَ قَ  الْ دَ تَارُ إِحْ أَخْ  
ا هَ مِ سْ لَى رَ بُ عَ رَّ أَتَدَ

٧٥       



   

الكِ  تِهْ يدُ اسْ شِ كِنُنِي تَرْ مْ . يُ لِيلٍ ارٍ قَ دَ قْ ءِ بِمِ ــيْ امُ الشَّ دَ ــتِخْ اسْ : يدُ شِ التَّرْ

نَانِي. نـْظِيفِ أَسْ نَاءِ تَ نْبُورَ فِي أَثْ لِقُ الصُّ ما أُغْ نْدَ اءِ عِ مَ الْ

اءِ  مَ ثُ الْ لَوُّ . تَ ةِ يَابِسَ اءِ أَوِ الْ مَ اءِ أَوِ الْ وَ هَ ةٌ فِي الْ ارَّ يَاءُ ضَ : أَشْ ثُ التَّلَوُّ

. النَّبَاتَاتِ يَواناتِ وَ رُّ بِالْحَ يَضُ

قِ  رَ وَ يرُ الْ وِ كِنُنِي تَدْ . يمْ يمٍ دِ ءٍ قَ يْ نْ شَ يدٍ مِ دِ ءٍ جَ يْ نْعُ شَ صُ : يرُ وِ التَّدْ

. اجِ جَ الزُّ تيِكِ وَ البِالسْ وَ

ةُ  كِنُنِي إِعادَ مْ . يُ رَ ةً أُخْ رَّ ءِ مَ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ : اسْ امِ دَ تِخْ سْ ةُ االِ ادَ إِعَ

. ةِ غَ فارِ يرِ الْ ارِ وَ القَ لَبِ وَ عُ امُ الْ دَ تِخْ اسْ

ا. انِ أَيْضً نْسَ لِإلِ يَوانِ وَ لَحَ يٌّ لِلنَبَاتِ ولْ بِيعُ دٌ طَ رِ وْ : مَ ةُ بَ التُّرْ

قُ  تَرِ ا تَحْ مَ نْدَ عِ ةِ وَ ارَ رَ بَبِ الحَ ةُ بِسَ ادَّ ا المَ يَّرُ فِيهَ لِيَّةٌ تتَغَ مَ : عَ اقُ تِرََ االحْ

ادٍ. مَ لُ إِلَى رَ وَّ تَحَ ةُ تَ قَ رَ الوَ

٧٦     



. بَةٌ لْ ةٌ صُ بِيُّ مادَّ شَ بُ الْخَ عَّ كَ . المُ دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ ها شَ : لَ بَةُ لْ ةُ الصُّ ادَّ الْمَ

ي  ذِ اءِ الَّ عَ وِ لَ الْ كْ ذُ شَ أْخُ تَ ، وَ دٌ دَّ حَ لٌ مُ ــكْ ا شَ هَ يْسَ لَ : لَ ةُ ــائِلَ ةُ السَّ ادَّ المَ

. ائِلٌ لِيبُ سَ . الحَ عُ فيهِ تُوضَ

ا.  يِّزً لُ حَ ــغَ تَشْ ةٌ وَ تْلَ ا كُ هَ لَ ، وَ ــيَاءِ يعُ األَشْ مِ نْهُ جَ نُ مِ وَّ تَكَ يَ ما يَ : هِ ةُ المــادَّ

ةٍ. نَ مادَّ نُ مِ وَّ تَكَ قِيَّةُ تَ رَ وَ ةُ الْ ائِرَ الطَّ

بَرُ  نيِّ أَكْ دِ عْ مَ نَبِ الْ ةُ األرْ تْلَ . كُ ءِ يْ ةِ في الشَّ ودَ جُ وْ مَ ةِ الْ ادَّ مَ يَّةُ الْ مِّ : كَ ةُ تْلَ الكُ

. يِّ نْجِ فَ سْ نَبِ اإلِ ةِ األرْ تْلَ نْ كُ مِ

ةِ  اكِهَ وقُ الفَ حُ سْ وبُ مَ . يَذُ ائِلِ يًّا بِالسَّ لِّ ةِ كُ ادَّ مَ اجُ الْ تِزَ : امْ بَانُ وَ الذَّ

. اءِ مَ في الْ

ي  انِ الَّذِ كَ مَ ةٍ فِي الْ ولَ هُ رُ بِسُ نْتَشِ تَ ، وَ دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ ها شَ يْسَ لَ : لَ ةُ يَّ ازِ ةُ الغَ ادَّ المَ

لَها. كْ ونَاتِ شَ بَالُ غازُ الْ طِي الْ عْ دُ فيه. يُ تُوجَ

٧٧    



َطَلحاُت اْلُم�صْ

الَمَواِرُد الطَّبِيِعيَُّة: َأْشياُء َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن األَْرِض َوَنْسَتْخِدُمَها. 

. ُخوُر َمْوِرُد َطبِيِعيٌّ الصُّ

الَمْخُلوُط: َشْيَئاِن َأْو َأْشــَياُء ُمْخَتِلَفٌة ُتوَجُد ُمْجَتِمَعًة َمًعا. َسَلَطُة 

ِة َفَواِكَه. ٌن ِمْن ِعدَّ اْلفاِكَهِة َمْخُلوٌط ُمَكوَّ

َتْيِن: َأداٌة تُْسَتْخَدُم لِِقَياِس اْلُكْتَلِة. اْلِميزاُن ُذو الَكفَّ

ْكِل َواللَّوِن َواْلَحْجِم  َخَصائِص: َوْصُف َشــيٍء َما ِمْن ِخَلل: الشَّ

اِئَحِة َوالطَّْعِم. َواْلَمْلَمِس َوالرَّ

78 َطَلَحاُت الُم�صْ








