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قاِئَمُة اْلُمْحَتَوياِت

ةُ  اْلمادَّ

ناُت اأْلَْرِض ُمَكوِّ

اْلُعلوُم اْلفيْزيائِيَّةُ

ُعلوُم اأْلَْرِض َواْلبيئَِة

ديٌك في اْلِعياَدِة!

أَْيَن اْختَفى َرُجُل الثَّْلِج؟
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اْلِمْحَوُر ْفَحةُاْلَمْوضوُعاْلَمجاُل  الصَّ
َمةُ اْلُمقَدِّ



المقدمُة
الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيد المرسلين سيدنا محّمد، صلى هللا عليه 

وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فانطالقًا من رؤية وزارة التّربية والتّعليم وسعيها في تحقيق التّعليم النّوعّي المتميّز 
على نحٍو يالئم حاجات الطلبة، وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاية في المهارات 
دين بمعارف ومهارات وقيم تساعد  األساسيّة الالّزمة للتّكيّف مع متطلّبات الحياة وتحّدياتها، مزوَّ
المفاهيم والنتاجات  التعليمي على  المحتوى  بُنَِي هذا  بناء شخصيّاتهم بصورة متوازنة؛  على 
األساسية لمبحث العلوم للصف الرابع الذي يشّكل أساس الكفاية العلميّة لدى الطلبة، ويرّكز 
على المفاهيم التي ال بّد منها لتمكين الطّلبة من االنتقال إلى المرحلة الالحقة انتقااًل سلًسا من 
غير وجود فجوة في التّعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثّفة ورشيقة بعيًدا 
المهارات، وإبراز دور  بالتّركيز على  ُعني  إْذ  المعارف؛  األفقّي والّسرد وحشد  التوّسع  عن 
الطّالب في عملية التّعلّم، بتفعيل إستراتيجية التعلّم الذاتّي، وإشراك األهل في عملية تعلّم أبنائهم.

المفاهيم  منها  كلٌّ  يتضّمن  بعناية،  انتُقيت  التّعليمّي على موضوعات  المحتوى  اشتمل  وقد 
األساسيّة لتعلّم مهارات العلوم بأسلوٍب شائق ومركَّز.

لذا، بُنَِي هذا المحتوى على تحقيق النتاجات العامة اآلتية :
- يميّز خصائص المادة الصلبة، والسائلة ، والغازية.

- يصف دورة الماء في الطبيعة.

وهللا ولّي التوفيق

بسم هللا الرحمن الرحيم



ُة اْلَمجاُل: اْلُعلوُم اْلفيْزياِئيَّ

ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

اْلمادَّةُ: 
تَْركيبُها 

َوَخصائُِصها

أَُميُِّز بَْيَن َخصائِِص 
ْلبَِة، َوالّسائِلَِة،  ِة الصُّ اْلمادَّ

ْكُل  َواْلغاِزيَِّة ِمْن َحْيُث: الشَّ
َواْلَحْجُم.

ِة  َكْيَف تَْختَلُِف ُكلٌّ ِمَن اْلمادَّ
ْلبِِة َوالّسائِلَِة َواْلغاِزيَِّة ِمْن  الصُّ
ْكِل َواْلَحْجِم  َحْيُث: ثَباُت  الشَّ

أَْوتََغيُُّرهُما؟

ُة اْلِمْحَوُر: اْلمادَّ
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ُزرُت طَبيبَةَ اأْلَْسناِن، فََصنََعْت لي ديًكا َجمياًل ِمَن اْلقُفّاِز.
ما َشْكُل اْلهَواِء داِخَل اْلقُفّاِز؟ هَْل يَتََغيَُّر َشْكُل اْلهَواِء َوَحْجُمهُ ِعْنَد ثَْقِب اْلقُفّاِز؟

ديٌك في اْلِعياَدِة!

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
ْلبَِة َوالّسائِلَِة َواْلغاِزيَِّة.  ِة: الصُّ    أَُميَِّز بَْيَن حاالِت اْلمادَّ

ِمْن  اْلغاِزيَِّة  ِة  َواْلمادَّ الّسائِلَِة،  ِة  َواْلمادَّ ْلبَِة،  الصُّ ِة  اْلمادَّ َخصائَِص  أَُميَِّز    
ْكُل َواْلَحْجُم. َحْيُث: الشَّ

ِم َعلُّ ِنتاجاُت التَّ
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ِة:   - أَِصُل بَِخطٍّ بَْيَن الّصوَرِة َوحالَِة اْلمادَّ

ُٔا َٔاَتَهيَّ

ُصْلبَةٌ 

سائِلَةٌ

غاِزيَّةٌ
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ِة. ْلبَِة لِْلمادَّ 1 - َخصائُِص اْلحالَِة الصُّ
- أَْحتاُج إِلى:

ِة. 2 - َخصائُِص اْلحالَِة الّسائِلَِة لِْلمادَّ
  - أَْحتاُج إِلى:

- أََضُع اْلقَلََم في اْلَكأِْس اأْلولى، ثُمَّ أَْنقُلُها إِلى اْلَكأِْس الثّانِيَِة.
- هَْل تََغيََّر َشْكلُهُ أَْو َحْجُمهُ؟

ُر النَّشاطَ َمَع اْلَموادِّ اأْلُْخرى. - أَُكرِّ
ْلبَةُ َحْجُمها.............، َوَشْكلُها................... ةُ الصُّ أَْستَْنتُِج: اْلمادَّ

ُد ُمْستَوى اْلماِء في اْلَكأِْس اْلَمْملوَءِة، بِواِسطَِة الِصٍق. - أَُحدِّ
- أَْسُكُب اْلماَء في اْلَكأِْس اأْلولى، َوأاُلِحظُ تََغيَُّر َشْكِل اْلماِء في اْلَكأِْس.

- أَْسُكُب اْلماَء في اْلُكؤوِس اأْلُْخرى َعلى التَّوالي.
ٍة؟ - هَْل تََغيََّر َشْكُل اْلماِء في ُكلِّ َمرَّ

- أُعيُد اْلماَء إِلى اْلَكأِْس الَّتي كاَن فيها، َوأُقاِرُن ُمْستَوى اْلماِء بِما كاَن َعلَْيِه.
- هَْل تََغيََّر َحْجُم اْلماِء؟

ةُ الّسائِلَةُ َحْجُمها.............، َوَشْكلُها.................... أَْستَْنتُِج: اْلمادَّ

 َٔاْكَتِشُف

ُكؤوٍس فاِرَغٍة بِأَْشكاٍل ُمْختَلِفٍَةالِصٍقَكأٍْس َمْملوَءٍة بِاْلماِء
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ِة. 3 - َخصائُِص اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة ْلْلمادَّ
- أَْحتاُج إِلى:

- أَْرفَُع ِذراَع اْلِمْنفاِخ أِلَْمَلَهُ بِاْلهَواِء. ما َشْكُل اْلهَواِء داِخَل اْلِمْنفاِخ؟ 
ةً واِحَدةً، ُمالِحظًا التََّغيَُّر  - أُثَبُِّت بالونًا َصغيًرا َعلى اْلِمْنفاِخ، َوأَْضَغطُ َعلى ِذراِع اْلِمْنفاِخ َمرَّ

في َشْكِل اْلبالوِن. 
- هَْل تََغيََّر َشْكُل اْلهَواِء ِعْنَدما اْنتَقََل ِمَن اْلِمْنفاِخ إِلى اْلبالوِن؟

- أَْضَغطُ َعلى اْلبالوِن بَِكفّي، هَْل تََغيََّر َحْجُم اْلهَواِء في اْلبالوِن؟
ةُ اْلغاِزيَّةُ َحْجُمها.............، َوَشْكلُها................... أَْستَْنتُِج: اْلمادَّ

- لَْم تَتََغيَّْر أَْحجاُم اْلقَلَِم َواْلِمْبراِة َواْلِمْمحاِة َواْلِمْسطََرِة َوال أَْشكالُها، ِعْنَدما نُقِلَْت 
ْلبَةَ َحْجُمها َوَشْكلُها ثابِتاِن. ةَ الصُّ ِمْن َكأٍَس إِلى أُْخرى؛ أِلَنَّ اْلمادَّ

ةُ الّسائِلَةُ َشْكلُها ُمتََغيٌِّر، َوناُلِحظُ ذلَِك ِعْنَد َسْكِب اْلماِء في ُكؤوٍس ُمْختَلِفَِة  - اْلمادَّ
ْكِل. في حيِن أنَّ َحْجَمها ثابٌِت، َوناُلِحظُ ذلَِك ِعْنَد إِعاَدِة اْلماِء إِلى اْلُعْبَوِة. الشَّ

- يَتََغيَُّر َشْكُل اْلهَواِء ِعْنَدما يَْنتَقُِل ِمَن اْلِمْنفاِخ إِلى اْلبالوِن، َويَتََغيَُّر َحْجُم اْلهَواِء في 
ةَ اْلغاِزيَّةَ َحْجُمها ُمتََغيٌِّر، َوَشْكلُها ُمتََغيٌِّر. ْغِط َعلَْيِه؛ أِلَنَّ اْلمادَّ البالوِن ِعْنَد الضَّ

ُر ُٔاَفسِّ
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أَْرُسُم إِشاَرةَ )√( أَماَم َكلَِمِة )ثابٍِت( أَْو )ُمتََغيٍِّر(:

ُق: ُٔاَطبِّ

يّاَرِة اْلهَواُء في إِطاِر السَّ

ْيتوِن َزْيُت الزَّ

اْلِمْطَرقَةُ

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر
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ُمَعقُِّم اأْلَْيدي

خاتٌَم َذهَبِيٌّ

اْلغاُز في اْلِمْنطاِد

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ْكُل الشَّ

اْلَحْجُم

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر

ثابٌِت
ُمتََغيٌِّر
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ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ

   َٔاْكَتِشُف َٔاْكَثَر

ْلبَةُ، َوالّسائِلَةُ، َواْلغاِزيَّةُ. ةُ لَها ثاَلُث حاالٍت: الصُّ - اْلمادَّ
ْلبَةُ َحْجُمها ثابٌِت، َوَشْكلُها ثابٌِت. ةُ الصُّ - اْلمادَّ
ةُ الّسائِلَةُ َحْجُمها ثابٌِت، َوَشْكلُها ُمتََغيٌِّر. - اْلمادَّ

ةُ اْلغاِزيَّةُ َحْجُمها ُمتََغيٌِّر، َوَشْكلُها ُمتََغيٌِّر. - اْلمادَّ

الّسائِلَةَ  ةَ  َف َشْكِل قَْريَِة النَّْمِل؛ اْعتِماًدا َعلى أَنَّ اْلمادَّ أَراَد أََحُد اْلُعلَماِء تََعرُّ
َشْكلُها َغْيُر ثابٍِت، فََصبَّ اأْلَلَِمْنيوَم اْلَمْصهوَر في قَْريَِة نَْمٍل َمْهجوَرٍة. َوَحَصَل 
ْكِل اآْلتي َكما في الّصوَرِة. أُشاِهُد اْلفيديو ِمْن ِخالِل َرْمِز ااْلْستِجابَِة  َعلى الشَّ

السَّريَعِة.
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ُم َتْعليمي  ُٔاَقيِّ

حيَحِة في ما يَأْتي: جابَِة الصَّ 1 - أَْرُسُم دائَِرةً َحْوَل َرْمِز اإْلِ
:  )1( تَُدلُّ الّصوَرةُ َعلى أَنَّ

ةَ اْلغاِزيَّةَ َحْجُمها ثابٌِت، َوَشْكلُها ُمتََغيٌِّر. أ- اْلمادَّ
ةَ اْلغاِزيَّةَ َحْجُمها ُمتََغيٌِّر، َوَشْكلُها ُمتََغيٌِّر. ب- اْلمادَّ

:  )2( تَُدلُّ الّصوَرةُ َعلى أَنَّ
أ- اْلماّدةَ الّسائِلَةَ َشْكلُها ثابٌِت.

ب- اْلماّدةَ الّسائِلَةَ َشْكلُها ُمتََغيٌِّر.

2 -  أَْكتُُب َكلَِمةَ: )ثابٌِت( أَْو )ُمتََغيٌِّر( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:

ِة ْكُلحالةُ اْلمادَّ اْلَحْجُمالشَّ

ُصْلبَةٌ

سائِلَةٌ

غاِزيَّةٌ
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اْلَمجاُل: ُعلوُم اْلَٔاْرِض َواْلبيئِة

ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

َدْوَرةُ اْلماِء

في الطَّبيَعِة
أَِصُف َدْوَرةَ اْلماِء في الطَّبيَعِة.

َكْيَف تَْحُدُث َدْوَرةُ اْلماِء في 
الطَّبيَعِة؟

اْلِمْحَوُر: 

ناُت اْلَٔاْرِض ُمَكوِّ
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اِْختَفى َرُجُل الثَّْلِج. َوقَْد تََرَك ِرسالَةً َكتََب فيها: أَْصِدقائي اأْلَْطفاَل، َسطََعِت الشَّْمُس، فَُعْدُت إِلى 
ُر َوأَْصَعُد  ، فَأَتَبَخَّ اْلحالَِة الّسائِلَِة، َوأَنا اآْلَن في طَريقي إِلى اْلبَْحِر. قَْد تَْرتَفُِع َدَرَجةُ َحراَرِة اْلَجوِّ

عالِيًا، َوأُْصبُِح َغْيَمةً، فَأَعوُد لِِزياَرتُِكْم ِمْن َجديٍد!

أَْيَن اْختَفى َرُجُل الثَّْلِج؟!

ِم َعلُّ ِنتاجاُت التَّ

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
   أُبَيَِّن َمْفهوَم َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة. 

أَِصَف َعَملِيّاِت َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة.



16

َل  تََشكُّ ِوأاُلِحظُ  الطَّْبِخ،  إِناِء  َرْفَع ِغطاِء  الطَّعاِم  إِْعداِد  أَْثناَء  أُّمي  إِلى  أَْطلُُب   -
لَْت قَطَراُت اْلماِء؟  قَطَراِت اْلماِء َعلى اْلِغطاِء. َكْيَف تََشكَّ

ُٔا َٔاَتَهيَّ
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ُل الّصوَرةَ، َوأُْكِمُل بِاْلِعباراِت اْلُمناِسبَِة: - أَتَأَمَّ

ُر اْلماُء ِمَن اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر بِفِْعِل .............................. - يَتَبَخَّ
- يَتَكاثَُف بُخاُر اْلماِء في طَبَقاِت اْلَجوِّ اْلُعْليا َعلى َشْكِل...................

- يَتَساقَطُ اْلماُء ِمَن اْلُغيوِم َعلى َشْكِل ........... أَْو .............. أَْو...........
- تَْجري اْلِمياهُ َعلى َشْكِل أَْنهاٍر َوُسيوٍل َوتَعوُد إِلى .............. َو.............

 َٔاْكَتِشُف
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ِل اْلماِء اْلَمْوجوِد في اْلبِحاِر َواْلُمحيطاِت إِلى  - تَْعَمُل َحراَرةُ الشَّْمِس َعلى تََحوُّ
بُخاٍر.

ُن اْلُغيوُم. ، فَتَتََكوَّ - يَتَكاثَُف اْلبُخاُر نَتيَجةَ بُروَدِة طَبَقاِت اْلَجوِّ

- يَْهِطُل اْلماُء ِمَن اْلُغيوِم َعلى َشْكِل أَْمطاٍر أَْو ثُلوٍج أَْو بََرٍد.
- يَْجري اْلماُء َعلى َشْكِل ُسيوٍل َوأَْنهاٍر تَعوُد إِلى اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر.

ُن اْلِمياهَ اْلَجْوفِيَّةَ. ُب إِلى باِطِن اأْلَْرِض وتَُكوِّ - بَْعُض اْلِمياِه تَتََسرَّ

، َصْحٍن،  ، َدبّوٍس، ِمقَصٍّ ى، أَْلواٍن، عوِد ُمثَلَّجاٍت َخَشبِيٍّ أَْحتاُج إِلى: َوَرٍق ُمقَّوً
الِصٍق.

ْحِن. - أَْرُسُم دائَِرةً َعلى اْلَوَرِق اْلُمقَّوى بِاْستِْخداِم الصَّ
-  أَقُصُّ الّدائَِرةَ َوأَْرُسُم َعلَْيها َدْوَرةَ اْلماِء في الطَّبيَعِة.

- أُثَبُِّت عوَد اْلُمثَلَّجاِت في َمْرِكِز الّدائَِرِة بِواِسطَِة الدَّبّوِس.
نُها، َوأُْلِصقُها َعلى طََرِف اْلعوِد.  - أَْرُسُم قَْطَرةَ ماٍء َوأُلَوِّ

َوأَتَتَبَُّع  الّساَعِة،  َعقاِرِب  َمَع  اْلعوَد  ُك  أَُحرِّ  -
ِرْحلَةَ قَْطَرِة اْلماِء أَْثناَء َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة.

ُر ُٔاَفسِّ

تَكاثُُف اْلبُخاِر في اْلُغيوِم

تَساقُطُ اْلماِء ِمَن اْلُغيوِم

ُع اْلماِء في اْلبَْحِر تَجمُّ

ُر اْلماِء تَبَخُّ

َجَرياُن اْلماِء

ُق: ُٔاَطبِّ
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تَْحُدُث َدْوَرةُ اْلماِء في الطَّبيَعِة نَتيَجةً لِْلَعَملِيّاِت اآْلتِيَِة:
ُر اْلماِء ِمَن اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر، َوُصعوُدهُ إِلى أَْعلى. - تَبَخُّ

ُن اْلُغيوِم ِمْنهُ. - تَكاثُُف بُخاِر اْلماِء، َوتََكوُّ
- تَساقُطُ اْلماِء ِمَن اْلُغيوِم َعلى َشْكِل َمطٍَر، أَْو ثَْلٍج، أَْو بََرٍد.

ُرهُ ِمْن َجديٍد. - َعْوَدةُ اْلماِء إِلى اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر، َوتَبَخُّ

ُر تَْبقى  ْرِب، َوِعْنَدما يَتَبَخَّ - ماُء اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر مالٌِح، َوَغْيُر صالٍِح لِلشُّ
اأْلَْمالُح في اْلُمحيطاِت َواْلبِحاِر.

ُع ُجْزٌء ِمْنها في  يوِل َواأْلَْنهاِر، َويَتََجمَّ - تَْهِطُل اأْلَْمطاُر، فَتَجري في السُّ
دوِد َواْلبَُحْيراِت اْلَعْذبَِة، َواْلبَِرِك، َوَخّزاناِت تَْجميِع اْلِمياِه. السُّ

نًا اْلِمياهَ اْلَجْوفِيَّةَ.  ُب ُجْزٌء ِمْن ِمياِه اأْلَْمطاِر تَْحَت َسْطِح اأْلَْرِض ُمَكوِّ - يَتََسرَّ
َوتَْخُرُج على َشْكِل يَنابيَع، أَْو ِعْنَد َحْفِر اآْلباِر.

دوِديَنابيُع ُع ِمياِه اأْلَْمطاِر في السُّ تَجمُّ

ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ

   َٔاْكَتِشُف َٔاْكَثَر



اْلُمناِسِب:  اْلَمكاِن  في  يَأْتي  ِمّما  اْلُمناِسبَةَ  اْلَكلَِمةَ  أَْكتُُب   -1
ُع(: ُر، التَّكاثُُف، اْلهَْطُل، التََّجمُّ )التَّبَخُّ

أَُرتُِّب َعَملَيّاِت َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة:  -2

)1().............( ).............( ).............(

ُم َتْعليمي  ُٔاَقيِّ
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َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه َتعالى








