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يات
قائ َِم ُة ا ْل ُم ْح َت َو ِ
ا ْل َمجا ُل

ا ْل ِم ْح َو ُر

فيزيائِيَّةُ
ْالعُلو ُم ْال ْ

ْالما َّدةُ

ض َو ْالبيئَ ِة
ُعلو ُم ْالَرْ ِ

ُم َك ِّو ُ
ض
نات ْالَرْ ِ

ص ْف َحةُ
ال َّ

ع
ا ْل َم ْوضو ُ
ْال ُمقَ ِّد َمةُ
دي ٌ
ك في ْال ِعيا َد ِة!
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ْ
أَي َْن ْ
ج؟
اختَفى َر ُج ُل الثَّل ِ

15

بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ
المقدمة
الحمد هلل ربّ العالمين ،والصّالة والسّالم على سيد المرسلين سيدنا مح ّمد ،صلى هللا عليه
وسلم ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد ،فانطالقًا من رؤية وزارة التّربية والتّعليم وسعيها في تحقيق التّعليم النّوع ّي المتميّز
على نح ٍو يالئم حاجات الطلبة ،وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاية في المهارات
األساسيّة الال ّزمة للتّكيّف مع متطلّبات الحياة وتح ّدياتها ،مز َّودين بمعارف ومهارات وقيم تساعد
على بناء شخصيّاتهم بصورة متوازنة؛ بُنِ َي هذا المحتوى التعليمي على المفاهيم والنتاجات
األساسية لمبحث العلوم للصف الرابع الذي يش ّكل أساس الكفاية العلميّة لدى الطلبة ،وير ّكز
ً
انتقال سلسًا من
على المفاهيم التي ال ب ّد منها لتمكين الطّلبة من االنتقال إلى المرحلة الالحقة
غير وجود فجوة في التّعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثّفة ورشيقة بعيدًا
عن التوسّع األفق ّي والسّرد وحشد المعارف؛ ْإذ ُعني بالتّركيز على المهارات ،وإبراز دور
الطّالب في عملية التّعلّم ،بتفعيل إستراتيجية التعلّم الذات ّي ،وإشراك األهل في عملية تعلّم أبنائهم.
وقد اشتمل المحتوى التّعليم ّي على موضوعات انتُقيت بعناية ،يتض ّمن ك ٌّل منها المفاهيم
ب شائق ومر َّكز.
األساسيّة لتعلّم مهارات العلوم بأسلو ٍ
لذا ،بُنِ َي هذا المحتوى على تحقيق النتاجات العامة اآلتية :
 يميّز خصائص المادة الصلبة ،والسائلة  ،والغازية. -يصف دورة الماء في الطبيعة.

وهللا ول ّي التوفيق

لوم ا ْل ْ
ُ
فيزيا ِئ َّي ُة
ع
ا ْل َم
جال :ا ْل ُ
ُ

ا ْل َم ْفهو ُم

هوم
النِّ ُ
تاج ا ْل ُم ْرتَبِطُ بِا ْل َم ْف ِ

ماد ُة
ا ْلمِ ْح َو ُر :ا ْل َّ

ساس ُّي
ال ُّ
سؤا ُل ْالَ ِ

ُ
ا ْلما َّدةُ:
ص
ْف تَ ْختَلِ ُ
ف ُكلٌّ ِم َن ْالما َّد ِة
َكي َ
أ َميِّ ُز بَي َْن َخصائِ ِ
ت َْركيبُها
غازيَّ ِة ِم ْن
ْالما َّد ِة الصُّ ْلبَ ِةَ ،والسّائِلَ ِة ،الصُّ ْلبِ ِة َوالسّائِلَ ِة َو ْال ِ
ْث :ال َّش ْك ُل َحي ُ
غازيَّ ِة ِم ْن َحي ُ
ْث :ثَ ُ
بات ال َّش ْك ِل َو ْال َحجْ ِم
َو َخصائِ ُ
صها َو ْال ِ
أَ ْوتَ َغيُّ ُرهُما؟
َو ْال َحجْ ُم.
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دي ٌك في ا ْل ِعيا َد ِة!
صنَ َع ْ
ت لي دي ًكا َج ً
ُز ُ
از.
ْنان ،فَ َ
رت طَبيبَةَ ْالَس ِ
ميل ِم َن ْالقُفّ ِ
از؟
از؟ هَلْ يَتَ َغيَّ ُر َش ْك ُل ْالهَوا ِء َو َحجْ ُمهُ ِع ْن َد ثَ ْق ِ
ما َش ْك ُل ْالهَوا ِء ِ
ب ْالقُفّ ِ
داخ َل ْالقُفّ ِ

س َسأ َ ُ
كون قا ِدرًا َعلى أَ ْن:
بَ ْع َد ِال ْنتِها ِء ِم ْن تَ ْنفي ِذ هذا ال َّدرْ ِ
غازيَّ ِة.
أُ َميِّ َز بَي َْن حاال ِ
ت ْالما َّد ِة :الصُّ ْلبَ ِة َوالسّائِلَ ِة َو ْال ِ
ُ
م
ن
ع ُّل ِ
ِتاجات ال َّت َ
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غازيَّ ِة ِم ْن
أُ َميِّ َز َخصائِ َ
ص ْالما َّد ِة الصُّ ْلبَ ِةَ ،و ْالما َّد ِة السّائِلَ ِةَ ،و ْالما َّد ِة ْال ِ
َحي ُ
ْث :ال َّش ْك ُل َو ْال َحجْ ُم.

ص ُل بِ َخ ٍّ
ط بَي َْن الصّو َر ِة َوحالَ ِة ْالما َّد ِة:
 أَ َِٔا َت َ
ه َّي ُٔا

ص ْلبَةٌ
ُ

سائِلَةٌ

غا ِزيَّةٌ
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َ - 1خصائِصُ ْالحالَ ِة الصُّ ْلبَ ِة لِ ْلما َّد ِة.
 -أَحْ تا ُج إِلى:

ْ
ْ
س الثّانِيَ ِة.
 أَ َس ْالولى ،ثُ َّم أَ ْنقُلُها إِلى ْال َكأ ِ
ض ُع ْالقَلَ َم في ْال َكأ ِ
 هَلْ تَ َغيَّ َر َش ْكلُهُ أَ ْو َحجْ ُمهُ؟ -أُ َكرِّ ُر النَّشاطَ َم َع ْال َموا ِّد ْالُ ْخرى.

أَ ْستَ ْنتِجُْ :الما َّدةُ الصُّ ْلبَةُ َحجْ ُمهاَ ،.............و َش ْكلُها...................
َ - 2خصائِصُ ْالحالَ ِة السّائِلَ ِة لِ ْلما َّد ِة.
 أَحْ تا ُج إِلى:ش ُ
ف
َأ ْك َت ِ
س َم ْملو َء ٍة بِ ْالما ِء
َكأْ ٍ

ق
ِ
الص ٍ

كال ُم ْختَلِفَ ٍة
فار َغ ٍة بِأ َ ْش ٍ
ُكؤو ٍ
س ِ

ْ
ق.
س ْال َم ْملو َء ِة ،بِوا ِسطَ ِة ال ِ
ص ٍ
 أُ َح ِّد ُد ُم ْستَوى ْالما ِء في ْال َكأ ِْ
ْ
س.
س ْالولىَ ،وأُال ِحظُ تَ َغيُّ َر َش ْك ِل ْالما ِء في ْال َكأ ِ
 أَ ْس ُكبُ ْالما َء في ْال َكأ ِؤوس ْالُ ْخرى َعلى التَّوالي.
 أَ ْس ُكبُ ْالما َء في ْال ُكِ
 هَلْ تَ َغيَّ َر َش ْك ُل ْالما ِء في ُك ِّل َم َّر ٍة؟ْ
ُ
كان َعلَ ْي ِه.
قار ُن ُم ْستَوى ْالما ِء بِما َ
س الَّتي َ
 أُعي ُد ْالما َء إِلى ْال َكأ ِكان فيهاَ ،وأ ِ
 هَلْ تَ َغيَّ َر َحجْ ُم ْالما ِء؟أَ ْستَ ْنتِجُْ :الما َّدةُ السّائِلَةُ َحجْ ُمهاَ ،.............و َش ْكلُها....................
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غازيَّ ِة ْل ْلما َّد ِة.
َ - 3خصائِصُ ْالحالَ ِة ْال ِ
 -أَحْ تا ُج إِلى:

ْ
َ
فاخ ِلَ ْم َلَهُ بِ ْالهَوا ِء .ما َش ْك ُل ْالهَوا ِء ِ ْ
فاخ؟
 أرْ فَ ُع ِذرا َع ال ِم ْن ِداخ َل ال ِم ْن ِ
ْ
َ
ْ
 أُثَب ُالحظًا التَّ َغيُّ َر
ِّت بالونًا َ
واح َدةًُ ،م ِ
فاخ َم َّرةً ِ
راع ال ِم ْن ِ
فاخَ ،وأضْ َغطُ َعلى ِذ ِ
صغيرًا َعلى ال ِم ْن ِ
بالون.
في َش ْك ِل ْال
ِ

ْ
ْ
بالون؟
فاخ إِلى ْال
ِ
 هَلْ تَ َغيَّ َر َش ْك ُل الهَوا ِء ِع ْن َدما ا ْنتَقَ َل ِم َن ال ِم ْن ِبالون؟
بالون بِ َكفّي ،هَلْ تَ َغيَّ َر َحجْ ُم ْالهَوا ِء في ْال
 أَضْ َغطُ َعلى ْالِ
ِ

غازيَّةُ َحجْ ُمهاَ ،.............و َش ْكلُها...................
أَ ْستَ ْنتِجُْ :الما َّدةُ ْال ِ

 لَ ْم تَتَ َغيَّرْ أَحْ جا ُم ْالقَلَ ِم َو ْال ِمبْرا ِة َو ْال ِم ْمحا ِة َو ْال ِم ْسطَ َر ِة َوال أَ ْشكالُهاِ ،ع ْن َدما نُقِلَ ْت
تان.
ِم ْن َكأ َ ٍ
س إِلى أُ ْخرى؛ ِلَ َّن ْالما َّدةَ الصُّ ْلبَةَ َحجْ ُمها َو َش ْكلُها ثابِ ِ

س ُم ْختَلِفَ ِة
الحظُ ذلِ َ
ك ِع ْن َد َس ْك ِ
 ْالما َّدةُ السّائِلَةُ َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌَ ،ونُ ِب ْالما ِء في ُكؤو ٍ
أن َحجْ َمها ثابِ ٌ
حين َّ
ك ِع ْن َد إِعا َد ِة ْالما ِء إِلى ْال ُع ْب َو ِة.
الحظُ ذلِ َ
تَ ،ونُ ِ
ال َّش ْك ِل .في ِ
ْ
ْ
بالونَ ،ويَتَ َغيَّ ُر َحجْ ُم ْالهَوا ِء في
فاخ إِلى ْال
ِ
 -يَتَ َغيَّ ُر َش ْك ُل الهَوا ِء ِع ْن َدما يَ ْنتَقِ ُل ِم َن ال ِم ْن ِ

س ُر
ُأ َف ِّ

البالون ِع ْن َد ال َّ
غازيَّةَ َحجْ ُمها ُمتَ َغيِّرٌَ ،و َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.
ِ
ض ْغ ِط َعلَ ْي ِه؛ ِلَ َّن ْالما َّدةَ ْال ِ
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ت) أَ ْو ( ُمتَ َغي ٍِّر):
أَرْ ُس ُم إِشا َرةَ (√) أَما َم َكلِ َم ِة (ثابِ ٍ
ط ِّب ُ
ُأ َ
ق:

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

طار ال َّسيّا َر ِة
ْالهَوا ُء في إِ ِ

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

َزي ُ
ْتون
ْت ال َّزي ِ

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

ْال ِم ْ
ط َرقَةُ
10

ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

ُم َعقِّ ُم ْالَيْدي

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

خاتَ ٌم َذهَبِ ٌّي

ال َّش ْك ُل
ْال َحجْ ُم

ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر

ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر
ثابِ ٌ
ت
ُمتَ َغيِّ ٌر

ْالغا ُز في ْال ِم ْنطا ِد

11

ع َّل ْم ُ
ت؟
ماذا َت َ

ش ُ
ف َأ ْك َث َر
َأ ْك َت ِ
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 ْالما َّدةُ لَها ثَ ُغازيَّةُ.
الث حاال ٍ
ت :الصُّ ْلبَةَُ ،والسّائِلَةَُ ،و ْال ِ
تَ ،و َش ْكلُها ثابِ ٌ
 ْالما َّدةُ الصُّ ْلبَةُ َحجْ ُمها ثابِ ٌت.
 ْالما َّدةُ السّائِلَةُ َحجْ ُمها ثابِ ٌتَ ،و َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.
غازيَّةُ َحجْ ُمها ُمتَ َغيِّرٌَ ،و َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.
ْ -الما َّدةُ ْال ِ

ف َش ْك ِل قَرْ يَ ِة النَّ ْم ِل؛ ا ْعتِمادًا َعلى أَ َّن ْالما َّدةَ السّائِلَةَ
أَرا َد أَ َح ُد ْال ُعلَما ِء تَ َعرُّ َ
ص َل
َش ْكلُها َغ ْي ُر ثابِ ٍ
صبَّ ْالَلَ ِم ْنيو َم ْال َمصْ هو َر في قَرْ يَ ِة نَ ْم ٍل َمهْجو َر ٍةَ .و َح َ
ت ،ف َ َ
َعلى ال َّش ْك ِل ْالتي َكما في الصّو َر ِة .أُشا ِه ُد ْالفيديو ِم ْن ِخال ِل َر ْم ِز ْال ْستِجابَ ِة
السَّري َع ِة.

الجابَ ِة الصَّحي َح ِة في ما يَأْتي:
 - 1أَرْ ُس ُم دائِ َرةً َح ْو َل َر ْم ِز ْ ِ
( )1تَ ُدلُّ الصّو َرةُ َعلى أَ َّن:
غازيَّةَ َحجْ ُمها ثابِ ٌ
تَ ،و َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.
أْ -الما َّدةَ ْال ِ

م َت ْعليمي
ُأ َق ِّي ُ

غازيَّةَ َحجْ ُمها ُمتَ َغيِّرٌَ ،و َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.
بْ -الما َّدةَ ْال ِ
( )2تَ ُدلُّ الصّو َرةُ َعلى أَ َّن:
أْ -الما ّدةَ السّائِلَةَ َش ْكلُها ثابِ ٌ
ت.
بْ -الما ّدةَ السّائِلَةَ َش ْكلُها ُمتَ َغيِّرٌ.

 - 2أَ ْكتُبُ َكلِ َمةَ( :ثابِ ٌ
ب:
ناس ِ
كان ْال ُم ِ
ت) أَ ْو ( ُمتَ َغيِّرٌ) في ْال َم ِ
حالةُ ا ْلما َّد ِة

ش ْك ُل
ال َّ

ا ْل َح ْج ُم

ص ْلبَةٌ
ُ
سائِلَةٌ
غا ِزيَّةٌ
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ا ْلمِ ْح َو ُر:

ُ
بيئة
ض َوا ْل
جالُ :ع
ا ْل َم
ِ
لوم ا ْل َأ ْر ِ
ُ

ُم َ
ك ِّو ُ
ض
نات ا ْل َأ ْر ِ

ا ْل َم ْفهو ُم

هوم
النِّ ُ
تاج ا ْل ُم ْرتَبِطُ بِا ْل َم ْف ِ

ساس ُّي
ال ُّ
سؤا ُل ْالَ ِ

َد ْو َرةُ ا ْلما ِء
ْف تَحْ ُد ُ
ث َد ْو َرةُ ْالما ِء في
َكي َ
ص ُ
ف َد ْو َرةَ ْالما ِء في الطَّبي َع ِة.
أَ ِ
َّ
الطبي َع ِة؟
في الطَّبي َع ِة
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أَ ْي َن ْ
ج؟!
اختَفى َر ُج ُل الثَّ ْل ِ

ب فيها :أَصْ ِدقائي ْالَ ْ
ْ
ت ال َّش ْمسُ  ،فَ ُع ْد ُ
ت إِلى
جَ .وقَ ْد تَ َر َ
ك ِرسالَةً َكتَ َ
طفا َلَ ،سطَ َع ِ
اِ ْختَفى َر ُج ُل الثَّل ِ
ْالحالَ ِة السّائِلَ ِةَ ،وأَنا ْال َن في طَريقي إِلى ْالبَحْ ِر .قَ ْد تَرْ تَفِ ُع َد َر َجةُ َحرا َر ِة ْال َج ِّو ،فَأَتَبَ َّخ ُر َوأَصْ َع ُد
عالِيًاَ ،وأُصْ بِ ُح َغ ْي َمةً ،فَأَعو ُد لِ ِزيا َرتِ ُك ْم ِم ْن َجدي ٍد!

س َسأ َ ُ
كون قا ِدرًا َعلى أَ ْن:
بَ ْع َد ِال ْنتِها ِء ِم ْن تَ ْنفي ِذ هذا ال َّدرْ ِ
أُبَي َِّن َم ْفهو َم َد ْو َر ِة ْالما ِء في الطَّبي َع ِة.
ت َد ْو َر ِة ْالما ِء في الطَّبي َع ِة.
ص َ
ف َع َملِيّا ِ
أَ ِ

ُ
م
ن
ع ُّل ِ
ِتاجات ال َّت َ
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 أَ َّْ
الحظُ تَ َش ُّك َل
ْخِ ،وأُ ِ
طلُبُ إِلى أُ ّمي أَ ْثنا َء إِ ْعدا ِد الطَّ ِ
عام َر ْف َع ِغطا ِء إِنا ِء الطب ِ
ْف تَ َش َّكلَ ْ
ت قَطَ ُ
رات ْالما ِء؟
ت ْالما ِء َعلى ْال ِغطا ِءَ .كي َ
قَطَرا ِ

َٔا َت َ
ه َّي ُٔا
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ناسبَ ِة:
ت ْال ُم ِ
 -أَتَأ َ َّم ُل الصّو َرةََ ،وأُ ْك ِم ُل بِ ْال ِعبارا ِ

ش ُ
ف
َأ ْك َت ِ
حار بِفِع ِْل ..............................
 يَتَبَ َّخ ُر ْالما ُء ِم َن ْال ُمحيطا ِت َو ْالبِ ِ
 يَتَكاثَ ُت ْال َج ِّو ْالع ُْليا َعلى َش ْك ِل...................
ف بُخا ُر ْالما ِء في طَبَقا ِ

يوم َعلى َش ْك ِل  ...........أَ ْو  ..............أَ ْو...........
 يَتَساقَطُ ْالما ُء ِم َن ْال ُغ ُِيول َوتَعو ُد إِلى َ ..............و.............
هار َوس ٍ
 -تَجْ ري ْال ِمياهُ َعلى َش ْك ِل أَ ْن ٍ
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س ُر
ُأ َف ِّ

ت إِلى
حار َو ْال ُمحيطا ِ
 تَ ْع َم ُل َحرا َرةُ ال َّش ْم ِس َعلى تَ َح ُّو ِل ْالما ِء ْال َم ْوجو ِد في ْالبِ ِ
ُخار.
ب ٍ
 يَتَكاثَ ُت ْال َج ِّو ،فَتَتَ َك َّو ُن ْال ُغيو ُم.
ف ْالبُخا ُر نَتي َجةَ بُرو َد ِة طَبَقا ِ
لوج أَ ْو بَ َر ٍد.
 يَه ِْط ُل ْالما ُء ِم َن ْال ُغ ِيوم َعلى َش ْك ِل أَ ْم ٍ
طار أَ ْو ثُ ٍ

حار.
هار تَعو ُد إِلى ْال ُمحيطا ِ
 يَجْ ري ْالما ُء َعلى َش ْك ِل س ٍُيول َوأَ ْن ٍ
ت َو ْالبِ ِ
ض وتُ َك ِّو ُن ْال ِمياهَ ْال َج ْوفِيَّةَ.
 بَعْضُ ْال ِميا ِه تَتَ َسرَّبُ إِلى ِباط ِن ْالَرْ ِ

صحْ ٍن،
وان ،عو ِد ُمثَلَّجا ٍ
سِ ،مقَصٍّ َ ،
ق ُمقَ ًّوى ،أَ ْل ٍ
ت َخ َشبِ ٍّيَ ،دبّو ٍ
أَحْ تا ُج إِلىَ :و َر ٍ
ق.
ِ
الص ٍ
دام الصَّحْ ِن.
ق ْال ُمقَ ّوى بِا ْستِ ْخ ِ
 أَرْ ُس ُم دائِ َرةً َعلى ْال َو َر ِط ِّب ُ
ُأ َ
ق:
 أَقُصُّ ال ّدائِ َرةَ َوأَرْ ُس ُم َعلَيْها َد ْو َرةَ ْالما ِء في الطَّبي َع ِة. أُثَب ُّوس.
ت في َمرْ ِك ِز ال ّدائِ َر ِة بِ ِ
ِّت عو َد ْال ُمثَلَّجا ِ
واسطَ ِة ال َّدب ِ
 أَرْ ُس ُم قَ ْف ْالعو ِد.
صقُها َعلى طَ َر ِ
ط َرةَ ما ٍء َوأُلَ ِّونُهاَ ،وأُ ْل ِ
 أُ َحرِّ ُب السّا َع ِةَ ،وأَتَتَبَّ ُع
قار ِ
ك ْالعو َد َم َع َع ِ
تَكاثُ ُ
يوم
ُخار في ْال ُغ ِ
ف ْالب ِ
ِرحْ لَةَ قَ ْ
ط َر ِة ْالما ِء أَ ْثنا َء َد ْو َر ِة ْالما ِء في الطَّبي َع ِة.
يوم
تَساقُطُ ْالما ِء ِمنَ ْال ُغ ِ

تَبَ ُّخ ُر ْالما ِء

َج َر ُ
يان ْالما ِء
تَج ُّم ُع ْالما ِء في ْالبَحْ ِر
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تَحْ ُد ُ
ت ْالتِيَ ِة:
ث َد ْو َرةُ ْالما ِء في الطَّبي َع ِة نَتي َجةً لِ ْل َع َملِيّا ِ
حارَ ،وصُعو ُدهُ إِلى أَ ْعلى.
 تَبَ ُّخ ُر ْالما ِء ِم َن ْال ُمحيطا ِت َو ْالبِ ِ
 تَكاثُ ُيوم ِم ْنهُ.
ُخار ْالما ِءَ ،وتَ َك ُّو ُن ْال ُغ ِ
فب ِ

ج ،أَ ْو بَ َر ٍد.
 تَساقُطُ ْالما ِء ِم َن ْال ُغ ِيوم َعلى َش ْك ِل َمطَ ٍر ،أَ ْو ثَ ْل ٍ
حارَ ،وتَبَ ُّخ ُرهُ ِم ْن َجدي ٍد.
 َع ْو َدةُ ْالما ِء إِلى ْال ُمحيطا ِت َو ْالبِ ِ

ع َّل ْم ُ
ت؟
ماذا َت َ

بَ ،و ِع ْن َدما يَتَبَ َّخ ُر تَبْقى
ح لِل ُّشرْ ِ
 ما ُء ْال ُمحيطا ِت َو ْالبِ ِ
حار مالِحٌَ ،و َغ ْي ُر صالِ ٍ
حار.
ْالَ ْمال ُح في ْال ُمحيطا ِ
ت َو ْالبِ ِ

هارَ ،ويَتَ َج َّم ُع ج ُْز ٌء ِم ْنها في
 تَه ِْط ُل ْالَ ْمطارُ ،فَتَجري في الس ُِّيول َو ْالَ ْن ِ
ميع ْال ِميا ِه.
ت ْال َع ْذبَ ِةَ ،و ْالبِ َر ِكَ ،و َخ ّزانا ِ
السُّدو ِد َو ْالبُ َحيْرا ِ
ت تَجْ ِ
طار تَحْ َ ْ
ض ُم َك ِّونًا ْال ِمياهَ ْال َج ْوفِيَّةَ.
 يَتَ َسرَّبُ ج ُْز ٌء ِم ْن ِميا ِه ْالَ ْم ِح ْالَرْ ِ
ت َسط ِ
بار.
َوتَ ْخ ُر ُج على َش ْك ِل يَنابي َع ،أَ ْو ِع ْن َد َح ْف ِر ْال ِ

يَنابي ُع

ش ُ
ف َأ ْك َث َر
َأ ْك َت ِ

طار في السُّدو ِد
تَج ُّم ُع ِميا ِه ْالَ ْم ِ
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ْ
ب:
ناس ِ
كان ْال ُم ِ
 -1أَ ْكتُبُ ْال َكلِ َمةَ ْال ُم ِ
ناسبَةَ ِم ّما يَأتي في ْال َم ِ
فْ ،الهَ ْ
(التَّبَ ُّخرُ ،التَّكاثُ ُ
طلُ ،التَّ َج ُّمعُ):
م َت ْعليمي
ُأ َق ِّي ُ

ت َد ْو َر ِة ْالما ِء في الطَّبي َع ِة:
 -2أُ َرتِّبُ َع َملَيّا ِ

().............
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().............

()1

().............

َت َّم ِب َح ْم ِد اللّ ِه َتعالى

