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قاِئَمُة اْلُمْحَتَوياِت

ْفَحةُاْلَمْوضوُعاْلِمْحَوُراْلَمجاُل الصَّ

َمةُ 5اْلُمقَدِّ

اْلُعلوُم اْلَحياتِيَّةُ
َخصائُِص اْلكائِناِت 

اْلَحيَِّة َوِصفاتُها
8أَْمَسْكتُها فَاْختَبَأَْت

ْحراِء 13َسفينَةُ الصَّ

تُهُاْلُعلوُم اْلَحياتِيَّةُ ْنساِن َوِصحَّ 22أَرى بَِعْينَْيَكِجْسُم اإْلِ

31ِغذائي َدوائي

ْوُء اْلفيْزياُء 40َعشاٌء في الظَّالِمالضَّ

ةُاْلُعلوُم اْلفيْزيائِيَّةُ 46الّزائُِر اأْلَْبيَُضاْلمادَّ
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المقدمة

الحمد ہلل 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 الثالث 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 :
- يوضح تكيفات تساعد  الكائنات الحية على العيش في بيئاتها.

والقدمين  الذراعين  ذلك  في معيشته، ومن  تساعده  التي   اإلنسان  يتعّرف أعضاء جسم   -
والحواس والقلب والرئتين والدماغ.

- يتعرف ماهية الضوء وخصائصه وتطبيقاته في الحياة. 
- يفهم تحوالت المادة بالحرارة .

وهللا ولّي التوفيق

بسم هللا الرحمن الرحيم
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ُة اْلَمجاُل: اْلُعلوُم اْلَحياِتيَّ

ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

ْستِجابَةُ اْالِ
ْستِجابَِة  ُف َمْفهوَم ااْلِ •أَتََعرَّ

يَّتَها لِْلكائِناِت اْلَحيَِّة. َوأهَمِّ
• َكْيَف تَْستَجيُب اْلكائِناُت 

اْلَحيَّةُ لُِمَؤثِّراِت اْلبيئَِة؟

التََّكيُُّف

• أَْستَقصي التَّراكيَب الَّتي 
 ، يَْمتَلُِكها اْلكائُِن اْلَحيُّ

نُهُ ِمَن التََّكيُِّف َمَع  َوتَُمكِّ
اْلبيئَِة الَّتي يَعيُش فيها.

• ما التَّراكيُب الَّتي تَْمتَلُِكها 
اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ لِتُساِعَدها 
َعلى التََّكيُِّف في  بيئَتِها؟

اْلِمْحَوُر: َخصاِئُص 
ِة  اْلكاِئناِت اْلَحيَّ

َوِصفاُتها
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بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
يَّتَها لِْلكائِناِت اْلَحيَِّة. ْستِجابَِة َوأَهَمِّ َف َمْفهوَم ااْلِ    أَتََعرَّ

   أُْعِطَي أَْمثِلَةً َعلى اْستِجاباِت اْلكائِناِت اْلَحيَِّة لُِمَؤثِّراِت اْلبيئَِة.

أَنا ُسلَْحفاةٌ، هَْل تَرى َرْأسي َوأَْطرافي؟
أَْيَن أُْخفي َرْأسي َوأَْطرافي؟ َولِماذا؟

أَْمَسْكتُها فَاْختَبَأَْت

ِم َعل ِنتاجاُت التَّ
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الطَّعاَم،  أَْرمي  أَْسماٍك.  َحْوُض  بَْيتي  في   
فَتَْصَعُد اأْلَْسماُك إِلى السَّْطِح؛ لِتَأُْكَل طَعاَمها. 

أَْلَمُسها بِإِْصبَعي فَتَْهُرُب إِلى أَْسفَِل اْلَحْوِض.

لوَك اْلُمناِسَب لُِكلِّ حالٍَة: - أَْختاُر السُّ

ُأ َأَتَهيَّ

نَظَْرُت إِلى الشَّْمِس

ا َسِمْعُت َصْوتًا عالِيًا ِجّدً

ْوِء نَْبتَةٌ تَْحتاُج إِلى الضَّ

1- أُْغِمُض َعْينَيَّ
ُق فيها 2- أَُحدِّ

1- أُْغلُِق أُُذنَيَّ بِيََديَّ
ُك َرْأسي طََربًا 2- أَُحرِّ

ْوِء 1- تَميُل أَْوراقُها نَْحَو الضَّ
2- تَْبقى أَْوراقُها َكما ِهَي

 َأْكَتِشُف
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ْنساُن َواْلَحيَواُن َوالنَّباُت كائِناٌت َحيَّةٌ تَتَفاَعُل َمَع ُمَؤثِّراِت اْلبيئَِة؛ فَِهَي تَْستَجيُب  اإْلِ
ْوِت َواْلَحَرَكِة َوَغْيِرها. فََمثاًَل: ْوِء َواْلَحراَرِة َوالصَّ لِلضَّ

- أُْغِمُض َعينَيَّ إِذا نَظَْرُت إِلى َضْوِء الشَّْمِس ُمباَشَرةً.
- أُْغلُِق أُُذنَيَّ إِذا َسِمْعُت َصْوتًا ُمْرتَفًِعا.

لَْحفاةُ َرْأَسها َوأَْطرافَها في ِدْرِعها. - تَُخبُِّئ السُّ
ُك اأْلَْسماُك نَْحَو الطَّعاِم. - تَتََحرَّ

ْوِء. - تَميُل النَّْبتَةُ نَْحَو الضَّ

ُر ُأَفسِّ

ْستِجابَةَ في ُكلِّ صوَرٍة: - أُبَيُِّن ااْلِ

أَْشُعُر بِاْلبَْرِد

َوقَفَْت َحَشَرةٌ َعلى أَْوراِق نَباِت صائِِد اْلَحَشراِت أَْشُعُر بِاْلَعطَِش

ُق ُأَطبِّ
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   َأْكَتِشُف َأْكَثَر

النَّْبتَةُ اْلَخجوُل
ْنِغالِق إِلى َكثيٍر ِمَن اْلُمَؤثِّراِت اْلخاِرِجيَِّة اأْلُْخرى،  نَباٌت أَْوراقُهُ تَْستَجيُب بِااْلِ

ْهتِزاِز.  َكاللَّْمِس َواْلَحراَرِة َوالنَّْفِخ َوااْلِ

ْستِجابَةَ ِهَي تَفاُعُل اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َمَع ُمَؤثِّراِت اْلبيئَِة اْلُمحيطَِة بِها، - تََعلَّْمُت أَنَّ ااْلِ
   َوأَنَّها إِْحدى َخصائِِص اْلكائِناِت اْلَحيَِّة.

ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ



12

ْستِجابِِة: 1 - أََضُع إِشاَرةَ √ في الّدائَِرِة بِجانِِب اْلِعباَرِة الَّتي تَُعبُِّر َعْن َمْفهوِم ااْلِ

ْستِجابَِة بِالّصوَرِة الّدالَِّة َعلَْيِه: 2 - أَِصُل َمْفهوَم ااْلِ

 تَفاُعُل اْلكائِناِت اْلَحيَِّة َمَع اْلُمَؤثِّراِت اْلُمحيطَِة بِها.

اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ تُْنتُِج أَْفراًدا ُجُدًدا.

ْستِجابَةُ اْالِ

ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ
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ماِل؟ ِة؛ فَهَْل تَغوُص أَْرُجلي في الرِّ ِة الشَّْمِس اْلحارَّ ْحراِء تَْحَت أَِشعَّ أَسيُر َعلى ِرماِل الصَّ
ماِل ِجْسمي؟  هَْل تَْحِرُق َحراَرةُ الرِّ

ْحراِء َسفينَةُ الصَّ

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
   أَْذُكَر تَراكيَب في أَْجساِم اْلَحيَواناِت تُساِعُدها َعلى اْلَعْيِش َعلى اْليابَِسِة، 

َوفي اْلماء،ِ َوفي اْلهَواِء.
َح أَْنماطَ اْلَحَرَكِة لَدى َحيَواناٍت ُمْختَلِفٍَة.    أَُوضِّ

  أُْعِطَي أَْمثِلَةً َعلى تََكيُِّف اْلكائِناِت اْلَحيَِّة في بيئَتِها.

ِم َعل ِنتاجاُت التَّ
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ُن ِجْسُم اْلكائِِن اْلَحيِّ ِمْن أَْعضاٍء أَْو أَْجزاٍء تَُسّمى تَراكيَب تُساِعُدهُ َعلى اْلَعْيِش  يَتََكوَّ
في بيئَتِِه.

- أَِصُل بَْيَن ُصَوِر اْلَحيَواناِت َوالتَّراكيِب اْلُمناِسبَِة لَها: ُأ َأَتَهيَّ

ريٌش َوأَْجنَِحةٌ

لِساٌن طَويٌل

فِراٌء َسميٌك

َزعانُِف

 َأْكَتِشُف

 التََّكيُُّف
اللُّحوَم،  ةَ،  اْلحادَّ )أَْسنانَهُ  اْلَكلِماِت  أَْستَْخِدُم   -

َمخالِبَهُ الطَّويلَةَ) في إِْكماِل اْلفِْقَرِة اْآلتِيَِة:
يَأُْكُل األََسُد ..................، 
َويَْستَْخِدُم .....................

َو ........................ لِتَْمزيقِها.

- ِمَن اأْلَْمثِلَِة َعلى آِكالِت اللُّحوِم................، .................... .

: لَدى آِكالِت اللُّحوِم أَْسناٌن حادَّة،ٌ َوَمخالُِب طَويلَةٌ تُساِعُدها َعلى تَناُوِل طَعاِمها. �� ��
�
�
�
� ��

�
�
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: لَدى آِكالِت اْلُعْشِب أَْسناٌن ُمَسطََّحةٌ تُساِعُدها َعلى تَناُوِل طَعاِمها. �� ��
�
�
�
� ��

�
�

: لَدى الطُّيوِر ِمْنقاٌر يُساِعُدها َعلى تَناُوِل طَعاِمها. �� ��
�
�
�
� ��

�
�

أَْوراَق  اْلُعْشَب،  )ُمَسطٌَّح،  اْلَكلِماِت:  أَْستَْخِدُم   -
الشََّجِر) في إِْكماِل اْلفِْقَرِة اْآلتِيَِة:

اْلماعُز تَأُْكُل .................. َو ...................، 
َشْكُل أَْسنانِِها ......................

- ِمَن اأْلَْمثِلَِة َعلى آِكالِت اْلُعْشِب ...................
َو.....................

إِْكماِل  اْلُحبوَب) في  اْلَكلِماِت )ِمْنقاُرها،  أَْستَْخَدُم   -
اْلفِْقَرِة اْآلتِيَِة:

تَأُْكُل الدَّجاَجةُ ......................،
 ُويَساِعُدها ...................... َعلى اْلتِقاِطها.

- ِمَن اأْلَْمثِلَِة َعلى الطُّيوِر........................
..................... ،..............
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: لَدى الطُّيوِر أَْجنَِحةٌ تُساِعُدها َعلى الطَّيَراِن. �� ��
�
�
�
� ��

�
�

باَحِة في اْلماِء. نُها ِمَن السِّ : تَْمتَلُِك اأْلَْسماُك َزعانَِف تَُمكِّ �� ��
�
�
�
� ��

�
�

-  أَْستَْخِدُم اْلَكلِماِت: )الطَّيَراِن، أَْجنَِحةٌ) في إِْكماِل 
اْلفِْقَرِة اْآلتِيَِة:

الطُّيوُر يَُغطّي ِجْسَمها الّريُش، َولَها ................
تُساِعُدها َعلى .....................

باَحِة، َزعانُِف) في إِْكماِل  -  أَْستَْخِدُم اْلَكلِماِت: )السِّ
اْلفِْقَرِة اْآلتِيَِة:

اأْلَْسماُك ِمَن اْلكائِناِت اْلبَْحِريَِّة لَها .................
تُساِعُدها َعلى ................. في الماِء.

ُر ُأَفسِّ

-  تَراكيُب اْلكائِناِت اْلَحيَِّة تُساِعُدها َعلى التَّْغِذيَِة.
-  تَراكيُب اْلكائِناِت اْلَحيَِّة تُساِعُدها َعلى اْلَحَرَكِة.
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ُق ُأَطبِّ

نُها.   أُْكِمُل اللَّْوَحةَ بَِرْسِم َزرافٍَة تُحاِوُل اْلُوصوَل إِلى طَعاِمها، َوأُلَوِّ

-  اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ لََدْيها تَراكيُب تُساِعُدها َعلى التََّكيُِّف َمَع بيئَتِها الَّتي تَعيُش فيها.

ْمُت؟- التَّراكيُب: أَْعضاٌء أَْو أَْجزاٌء في ِجْسِم اْلكائِِن اْلَحيِّ تُساِعُدهُ َعلى اْلَعْيِش في بيئَتِِه.  ماذا َتَعلَّ
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بّاِر؟ - هَْل تَْعِرُف نَباَت الصَّ
- أَْيَن يَعيُش؟

ْحراُء َعلى ماٍء َكثيٍر؟ - هَْل تَْحتَوي الصَّ
- هَْل يُْمِكنَُك إِْمساُكهُ بِيََدْيَك؟ لِماذا؟

بّاِر تَْمتَدُّ َعلى ِمساحاٍت َكبيَرٍة اِلْمتِصاِص اْلماِء. ُجذوُر نُباِت الصَّ
ْحراِء. نُهُ ِمَن اْلَعْيِش في الصَّ بّاِر تَراكيُب أَْو أَْجزاٌء تَُمكِّ لِنَباِت الصَّ

َأْكَتِشُف َأْكَثَر
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ُن  بِجانِِب اْلِعباَرِة الَّتي تَُعبُِّر َعْن َمْفهوِم التََّكيُِّف: 1 - أُلَوِّ

ُر: لِماذا يَتََغيَُّر لَْوُن اْلِحْرباِء َحَسَب اْلَمكاِن الَّذي توَجُد فيِه؟  2 - أُفَسِّ

ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ
تَراكيُب لَدى اْلكائِِن اْلَحيِّ تُساِعُدهُ َعلى اْلَعْيِش في بيئَتِِه.

ْنساِن تُساِعُدهُ َعلى اْلَعْيِش في بيئَتِِه. أَْجزاٌء في ِجْسِم اإْلِ
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ُة اْلَمجاُل: اْلُعلوُم اْلَحياِتيَّ

ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

ِجْسُم 
ْنساِن اإْلِ

ُف أَْعضاَء ِجْسِم  أَتََعرَّ
ْنساِن. اإْلِ

ْنساِن؟ ما أَْعضاُء ِجْسِم اإْلِ

ةُ  ِصحَّ
ْنساِن اإْلِ

يَّةَ  حِّ أَْستَْكِشُف اْلعاداِت الصِّ
يَّتَها لِْلِجْسِم. َوأَهَمِّ

يَّةَ اْلعاداِت  ْح أَهَمِّ َوضِّ
يَِّة لِْلِجْسِم. حِّ الصِّ

ُة اْلَمجاُل: اْلُعلوُم اْلَحياِتيَّ
اْلِمْحَوُر: ِجْسُم 
ُتُه اِ�ْنساِن َوِصحَّ
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ا، َوال يُْمِكنُها ُرْؤيَةُ  تِه َوساعَدها في قَْطِع الّشاِرِع؛ أِلَنَّ نَظََرها َضعيٌف ِجّدً       أَْمَسَك َسْعٌد يََد جدَّ
ةٌ لَنا؟ َكْيَف يُْمِكنُنا اْلُمحافَظَةُ َعلَْيها؟ اأْلَْشياِء َحْولَها بُِوضوٍح. فَهَْل أَْعضاُء أَْجساِمنا ُمِهمَّ

أَرى بَِعْينَْيَك

ِم َعل ِنتاجاُت التَّ

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
   أَْذُكَر أَْعضاَء اْلِحسِّ في ِجْسمي.

. َح َوظيفَةَ ُكلِّ ُعْضٍو ِمْن أَْعضاِء اْلِحسِّ أَُوضِّ
اْلقَْلُب  ذلَِك  َوِمْن  اْلَحيَِويَِّة،  الّداِخلِيَِّة  اْلِجْسِم  أَْعضاِء  بَْعِض  َمْوقَِع  َد  أَُحدِّ

ُد َوظيفَةَ ُكلٍّ ِمْنها. ماُغ، َوأَُحدِّ ئَتاِن َوالدِّ َوالرِّ
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ُأ َأَتَهيَّ

ِة َوالّصوَرِة اْلُمناِسبَِة لَها: أَِصُل بَْيَن اْلحاسَّ

ْمُعاْلبََصُر السَّ

ُقاللَّْمُس التََّذوُّ

مُّ الشَّ
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ْهِم:         أَْكتُُب اْسَم ُكلِّ ُعْضٍو ُمشاٍر إِلَْيِه بِالسَّ

.............................................................................. َأْكَتِشُف

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

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

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

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

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

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

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

- أَْستَْخِدُم يَدي في ...............................................
- أَْستَْخِدُم قََدَميَّ لـِ................................................

- أُحاِوُل إِْمساَك قَلَمي، َوَدْفتَري، َوَكأِْس اْلماِء بِأَصابِعي اأْلَْربََعِة 
ْبهاِم. هَْل يُْمِكنُني ذلَِك؟  فَقَْط ِمْن دوِن اْستِْخداِم اإْلِ

ْبهاُم اإْلِ
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- يَداَي َوقََدماَي أَْعضاٌء في ِجْسمي تُساِعُدني َعلى أَداِء أَْعماٍل ُمْختَلِفٍَة.
- أَْعضاُء اْلِحسِّ َمْسؤولَةٌ َعِن اْلَحواسِّ اْلَخْمِس؛ فَأُْبِصُر بَِعْيني، َوأَْسَمُع بِأُُذني، 

ُق بِلِساني، َوأَْلَمُس اأْلَْشياَء بِيَدي. َوأَُشمُّ بِأَْنفي، َوأَتََذوَّ
ْبهاِم يُساِعُدني َعلى إِْتقاِن اأْلَْعماِل اْلُمْختَلِفَِة. - أُْصبُُع اإْلِ

- أُْكِمُل اْلُجَمَل أَْسفََل ُكلِّ صوَرٍة بِاْستِْخداِم اْلَكلِماِت في ما يَأْتي:
)ِرئَتاِن، قَْلٌب، ِدماٌغ، َمِعَدةٌ، اأْلَْفعاِل، الطَّعاِم، اْلِجْسِم، التَّنَفُِّس)

.......................تُساِعُدني َعلى  لََديَّ

هَْضِم .............الَّذي أَتَناَولُهُ.

.......................تُساِعدانِني  لََديَّ

َعلى ..................

َم إِلى َجميِع  ........... يَُضخُّ الدَّ لََديَّ

أَْنحاِء................

لََديَّ ................... يُنَظُِّم 

َجميَع.............. الَّتي أَُؤّديها.

ُر ُأَفسِّ

 َأْكَتِشُف
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ئَتَْيِن. ماِغ، َواْلَمِعَدِة، َوالرِّ في ِجْسمي أَْعضاٌء داِخلِيَّةٌ ِمْثُل: اْلقَْلِب، َوالدِّ
َم لَِجميِع أَْنحاِء اْلِجْسِم.  - اْلقَْلُب يَُضخُّ الدَّ

ماُغ يُنَظُِّم َجميَع اأْلَْعماِل الَّتي أَُؤّديها.  - الدِّ
 - اْلَمِعَدةُ تَْهُضُم الطَّعاَم الَّذي أَتَناَولُهُ.

ئَتاِن تُساِعدانِني َعلى التَّنَفُِّس.  - الرِّ

- أَْكتُُب في  اِْسَم ُعْضِو ِجْسمي الَّذي أَْستَْخِدُمهُ في ُكلِّ َمْوقٍِف في ما يَأْتي:

ْرُت الذَّهاَب َمَع والِدي  ٍة َوأَنا أَْرُكُضقَرَّ َم بِقُوَّ يَُضخُّ الدَّ

طَْعُم اللَّْيموِن حاِمٌض  

هوِر َجميلَةٌ رائَِحةُ الزُّ

ُر ُأَفسِّ

ُق ُأَطبِّ

أَُمشِّطُ َشْعري 

َصْوُت الطّائَِرِة عاٍل
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ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ

أَْعضاُء ِجْسمي

أَْعضاٌء داِخلِيَّةٌ

أَْعضاُء اْلِحسِّ

أَْعضاُء اْلِحسِّ

اْلَعْيُن

اأْلُُذُن

اْليَُد

اللِّساُن
اأْلَْنُف

أَرى بِها اأْلَْشياَء 

أُْمِسُك بِها اأْلَْشياَء 
َوأُِحسُّ َمْلَمَسها

ُق بِِه الطَّعاَم أَتََذوَّ

وائَِح أَُشمُّ بِها الرَّ

أَْسَمُع بِها اأْلَْصواَت

ٍة تُساِعُدني َعلى أَداِء أَْعمالي َوبَقائي. ُن ِمْن أَْعضاٍء ِعدَّ ِجْسمي يَتََكوَّ
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اأْلَْعضاُء الّداِخلِيَّةُ 

اْلقَْلُب

ماُغ ئَتاِنالدِّ الرِّ

اْلَمِعَدةُ

َم إِلى  يَُضخُّ الدَّ

َجميِع أَْنحاِء ِجْسمي 

تُساِعدانِني َعلى 
التَّنَفُِّس

تَْهُضُم الطَّعاَم الَّذي أَتَناَولُهُ

يُنَظُِّم َجميَع اأْلَْعماِل 

الَّتي أَُؤّديها

   َأْكَتِشُف َأْكَثَر

ْنساِن  ْنساِن 78 ُعْضًوا تَْقريبًا، َويَُعدُّ اْلِجْلُد الَّذي يَُغطّي ِجْسَم اإْلِ    في ِجْسِم اإْلِ
أَْكبََر أَْعضاِء اْلِجْسِم. 
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ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ

1 - أَِصُل بَْيَن ُعْضِو اْلِجْسِم َونَْوِعِه:

اأْلَْعضاُء الّداِخلِيَّةُ 

أَْعضاُء اْلِحسِّ
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2 -  أُْكِمُل اْلُجَمَل أَْسفََل ُكلِّ صوَرٍة في ما يَأْتي:

  أَْستَْخِدُم ............... لَِرْبِط ِحذائي.

أَْرُكُل اْلُكَرةَ بِـ ..................

ُر في َحلِّ اْلَمسائِِل َعلى اْلحاسوِب  أُفَكِّ

بِـاْستِْخداِم ...................
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لَِسالَمِة  ُمفيٌد  أِلَنَّهُ  ؛  يِّ حِّ الصِّ الطَّعاِم  تَناُوِل  إِلى  َوأَْرَشَدنا  اْلَمْدَرَسِة،  في  ِة  حَّ الصِّ طَبيُب  زاَرنا 
يًّا؟  أَْجساِمنا. فَهَْل تَتَناَوُل طَعاًما ِصحِّ

ِغذائي َدوائي

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
يِّ لِْلِجْسِم.    حِّ يَّةَ الطَّعاِم الصِّ َح أَهَمِّ    أَُوضِّ

ِم   أَْستَْنتَِج اْلعاداِت اْلَجيَِّدةَ لِِحمايَِة أَْعضاِء ِجْسمي. َعل ِنتاجاُت التَّ
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يَّةَ: حِّ طُ بِدائَِرٍة اأْلَْطِعَمةَ َواْلَمْشروباِت الصِّ - أَُحوِّ

يُّ حِّ الطَّعاُم الصِّ
  - هَْل ُكلُّ ما أَتَناَولُهُ ُمفيٌد أِلَْعضاِء ِجْسمي؟ ...................

ياٍت َكبيَرٍة؟ ...................   - هَْل آُكُل بَِكمِّ

ُأ َأَتَهيَّ

 َأْكَتِشُف
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يِّ َوفائَِدتِِه داِخَل اْلَمتاهَِة، َوأَْقَرأُ ما َعلَْيها ِمْن ِعباراٍت: حِّ - أَِصُل بَْيَن الطَّعاِم الصِّ

تْحمينا ِمَن اأْلَْمراِض

 تُساِعُد َعلى نُُموِّ ِجْسمي

نا بِالطّاقِة الَّتي نَْحتاُجها   تُِمدُّ
لِْلَحَركِة َوأَداِء أَْعمالِنا

ُر ُأَفسِّ

. يِّ حِّ - أَْحمي أَْعضاَء ِجْسمي بِتَناُوِل الطَّعاِم الصِّ
- أَتَناَوُل اْلَخْضراواِت َواْلفَواِكهَ؛ لِتَْحِميَني ِمَن اأْلَْمراِض.

يوَت؛ لِتُِمدَّني بِالطّاقَِة الَّتي أَْحتاُجها لِْلَحَرَكِة َوأَداِء أَْعمالي. - أَتَناَوُل الدُّهوَن َوالزُّ
- أَتَناَوُل اْلبَْيَض، َواْلَحليَب، َواللُّحوَم َواْلبُقولِيّاِت؛ لِتُساِعَد َعلى نُُموِّ ِجْسمي.  
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يِّ فَقَْط لِيَكوَن ِجْسمي قَِويًّا؟ حِّ هَْل يَْكفي تَناُوُل الطَّعاِم الصِّ
إِلى ماذا أَْحتاُج أَْيًضا؟

ياَضِة: طُ بِدائَِرٍة ما أَْستَفيُدهُ ِعْنَد ُمماَرَسِة الرِّ أَُحوِّ

-2

أَْحتاُج إِلى ................. بِاْنتِظاٍم.

أَْحتاُج إِلى ...................... باِكًرا.

 َأْكَتِشُف

-1
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أَْختاُر ما أَْستَفيُدهُ ِعْنَد النَّْوِم باِكًرا:

ُر ُأَفسِّ

ًرا. ياَضةَ بِاْستِْمراٍر، َوأَناُم ُمبَكِّ - أِلَْحِمَي أَْعضاَء ِجْسمي أُماِرُس الرِّ
َوتُساِعُد ِجْسمي َعلى  َوتُقَّوي َعَضالِت ِجْسمي،  نَشيطًا،  تَْجَعُل ِجْسمي  ياَضةُ  الرِّ  -

. النُُّموِّ
- النَّْوُم باِكًرا يَْجَعُل ِجْسمي نَشيطًا، َويُريح ِجْسمي.

1- أَْرُسُم ثاَلثَةَ أَْطِعَمٍة ُمفيَدٍة أَتَناَولُها:

لَةُ ِعْندي ِهَي........................... ياَضةُ اْلُمفَضَّ 2- الرِّ
3- أَناُم الّساَعةَ.................، َوأَْستَْيقِظُ الّساَعةَ .................. 

4- َعَدُد الّساعاِت الَّتي أَناُمها: ............................

ُق  ُأَطبِّ
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ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ

أَْحمي أَْعضاَء 
ِجْسمي

يِّ حِّ ياَضِةتَناُوُل الطَّعاِم الصِّ النَّْوُم باِكًراُمماَرَسةُ الرِّ

• يَْحميني ِمَن اأْلَْمراِض.
• يُِمدُّ ِجْسمي بِالطّاقَِة لِْلَحَرَكِة 

َوأَداِء أَْعمالي.
. • يُساِعُد ِجْسمي َعلى النُُّموِّ

• تَْجَعُل ِجْسمي نَشيطًا.
• تُقَّوي َعَضالِت ِجْسمي.

. • تُساِعُد ِجْسمي َعلى النُُّموِّ

• يَْجَعُل ِجْسمي نَشيطًا.
• يُريُح ِجْسمي.

   َأْكَتِشُف َأْكَثَر

يَِّة حِّ اأْلَْغِذيَةُ َغْيُر الصِّ
ِر َوالدُّهوِن َواْلِمْلِح،  كَّ ياٍت َكبيَرٍة ِمَن السُّ يَِّة تَْحتَوي َعلى َكمِّ حِّ    اأْلَْغِذيَةُ َغْيُر الصِّ
يٍَّة َكِزياَدِة اْلَوْزِن. ِوِمَن اأْلَْمثِلَِة َعلى اأْلَْطِعَمِة َغْيِر  َوقَْد تَُسبُِّب ُمْشِكالٍت َغْيَر ِصحِّ

يَِّة: اْلَوَجباُت السَّريَعةُ، َوالسَّكاِكُر. حِّ الصِّ
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ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ

حيِح: لوِك َغْيِر الصَّ حيِح، َوإِشاَرةَ )×) ِعْنَد السُّ لوِك الصَّ - أََضُع إِشاَرةَ ) √ ) َعْنَد السُّ

).............)).............)

).............)).............)
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ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

ْوُء الضَّ
ْوِء  ُف َمصاِدَر الضَّ أَتََعرَّ
يَّتَهُ في َحياتِنا اْليَْوِميَِّة. َوأَهَمِّ

ْوِء؟ ما َمصاِدُر الضَّ

ْوُء اْلِمْحَوُر: الضَّ اْلَمجاُل: اْلفيْزياُء
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   َحَضَرْت أُْسَرةُ َعّمي لِْلَعشاِء في بَْيتِنا، َوَجلََس اْلَجميُع َعلى طاِولَِة الطَّعاِم، قُِطَع التَّيّاُر اْلَكهََربائِيُّ 
َعْن َحيِّنا. هَْل يُْمِكنُنا ُمتابََعةُ تَناُوِل الطَّعاِم ِمْن دوِن َضْوٍء؟ 

َعشاٌء في الظَّالِم

ِم َعل ِنتاجاُت التَّ

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
ْوِء. يَّةَ الضَّ    أَُوّضَح أَهَمِّ

ْوِء إِلى: َمصاِدَر طَبيِعيٍَّة، َوَمصاِدَر ِصناِعيٍَّة.    أَُصنَِّف َمصاِدَر الضَّ
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ُأ َأَتَهيَّ

 َأْكَتِشُف

ْسَم.   - أُْكِمُل الرَّ

يّاَرِة. أَْرُسُم َضْوًءا يَْخُرُج ِمْن َمصابيِح السَّ أَْرُسُم َشْمًسا في السَّماِء.

 َأْكَتِشُف

أُْحِضُر اأْلََدواِت اْآلتِيَةَ:• 

ْندوِق.•  أَْصنَُع فُْتَحةً في الصُّ
ْندوِق َوأُْغلِقُهُ.•  أََضُع اللُّْعبَةَ في الصُّ
أَْنظُُر ِمَن اْلفُْتَحِة، هَْل أَرى اللُّْعبَةَ؟ .....................• 
ْندوَق.•  ْوُء نَْحَو اللُّْعبَِة. َوأُْغلُِق الصُّ ْندوِق؛ بَِحْيُث يَتَِّجهُ الضَّ أُْشِعُل اْلِمْصباَح َوأََضُعهُ في الصُّ
أَْنظُُر ِمَن اْلفُْتَحِة، ما الَّذي َجَعلَني أَرى اللُّْعبَةَ؟ .......................• 

ْندوِق. - ساَعَدني َضْوُء اْلِمْصباح َعلى ُرْؤيَِة اللُّْعبَِة داِخَل الصُّ
ْوُء يُساِعُدنا َعلى ُرْؤيَِة اأْلَْشياِء ِمْن َحْولِنا. - الضَّ

ُر ُأَفسِّ
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 َأْكَتِشُف

ُر ُأَفسِّ

 َأْكَتِشُف

َوِر اْآلتِيَِة ثُمَّ أُجيُب: - أَْنظُُر إِلى الصُّ

ْوُء ِمْن ..................، ..................، ..................، .................. - يَأْتي الضَّ
ْنساُن؟ ........................ ْوِء َصنََعها اإْلِ - هَْل َجميُع َمصاِدِر الضَّ

ْنساُن بِدائَِرٍة بِاللَّْوِن اأْلَْحَمِر. ْوِء الَّتي لَْم يَْصنَْعها اإْلِ طُ َمصاِدَر الضَّ - أَُحوِّ
ْنساُن بِدائَِرٍة بِاللَّْوِن اأْلَْزَرِق. ْوِء الَّتي َصنََعها اإْلِ طُ َمصاِدَر الضَّ - أَُحوِّ

ْوِء.   - الشَّْمُس َوالنُّجوُم َمصاِدُر طَبيِعيَّةٌ لِلضَّ
ْوِء. ْمُع َمصاِدُر ِصناِعيَّةٌ لِلضَّ  - اْلَمصابيُح َوالشَّ

ْوِء أَْذُكُر َمْصَدًرا طَبيِعيًّا لِلضَّ

ْوِء أَْذُكُر َمْصَدًرا ِصناِعيًّا لِلضَّ

ُق ُأَطبِّ
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   َأْكَتِشُف َأْكَثَر

 َضْوٌء في أَْعماِق اْلبِحاِر
- هَْل يوَجُد َضْوٌء في أَْعماِق اْلبِحاِر َواْلُمحيطاِت؟  

توَجُد كائِناٌت َحيَّةٌ في اْلبِحاِر َواْلُمحيطاِت تُضْيُء بِنَْفِسها ِمْثَل: قِْنديِل اْلبَْحِر، َوَسَمَكِة اْلقاِع.

ْوُء يُساِعُدنا َعلى ُرْؤيَِة اأْلَْشياِء ِمْن َحْولِنا. - الضَّ
ْوِء اأْلَساِسيَّ َعلى َسْطِح اأْلَْرِض. - تَُعدُّ الشَّْمُس َمْصَدَر الضَّ

ناِعيَّةُ. ْوِء؛ فَِمْنها اْلَمصاِدُر الطَّبيِعيَّةُ، َوِمْنها الصِّ - تَْختَلُِف َمصاِدُر الضَّ
تَعالى، َولَْيَسْت ِمْن  ْوِء َمْوجوَدةٌ في الطَّبيَعِة َخلَقَها هللاُ  لِلضَّ - اْلَمصاِدُر الطَّبيِعيَّةُ 

ْنساِن، َوِمْن أَْمثِلَتِها: النُّجوُم َوالشَّْمُس. ُصْنِع اإْلِ
ْنساُن، َوِمْن أَْمثِلَتِها: اْلَمصابيُح اْلَكْهَربائِيَّةُ،  ْوِء َصنََعها اإْلِ ناِعيَّةُ لِلضَّ -  اْلَمصاِدُر الصِّ

ْمُع. َوالشَّ

ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ
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حيَحِة، َوإِشاَرةَ )×) أَماَم  اْلِعباَرِة َغْيِر  1 - أََضُع إِشاَرةَ ) √ ) أَماَم اْلِعبَاَرِة الصَّ
حيَحِة: الصَّ

)            )  تَْستَطيُع اْلَعْيُن ُرْؤيَةَ اأْلَْجساِم دوَن َضْوٍء.
ْوِء اأْلَساِسيُّ َعلى اأْلَْرِض. )            )  الشَّْمُس َمْصَدُر الضَّ

ْنساُن. ْوِء الطَّبيِعيَّةُ َصنََعها اإْلِ )            )  َمصاِدُر الضَّ

َوِر َواْلِعباراِت الَّتي تَُعبُِّر َعْنها في ما يَأْتي: 2 - أَِصُل بَْيَن الصُّ

ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ

ْوِء َمصاِدُر طَبيِعيَّةٌ لِلضَّ

ْوِء َمصاِدُر ِصناِعيَّةٌ لِلضَّ
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ُة اْلِمْحَوُر: اْلمادَّ ُة اْلَمجاُل: اْلُعلوُم اْلفيْزياِئيَّ

ؤاُل اأْلَساِسيُّالنِّتاُج اْلُمْرتَبِطُ بِاْلَمْفهوِماْلَمْفهوُم السُّ

ِة حاالُت اْلمادَّ
ِة  أَْستَْكِشُف حاالِت اْلمادَّ

التِها بَِعَملِيَّتَِي  َوتََحوُّ
التَّْسخيِن أَْو التَّْبريِد.

ةُ ِمْن حالٍَة  ُل اْلمادَّ َكْيَف تَتََحوَّ
إِلى أُْخرى؟
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َل إِلى ماٍء يَسيُل َعلى اأْلَْرِض، ثُمَّ َجفَِّت اأْلَْرُض   َسطََعِت الشَّْمُس فََصهََرْت َرُجَل الثَّْلِج، فَتََحوَّ
بَْعَد ذلَِك.

َل الثَّْلَج إِلى ماٍء؟  َكْيَف َجفَِّت اأْلَْرُض؟ ما الَّذي َحوَّ

الّزائُِر اأْلَْبيَُض

ِم َعل ِنتاجاُت التَّ

بَْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن تَْنفيِذ هذا الدَّْرِس َسأَكوُن قاِدًرا َعلى أَْن:
ِة.    أَْذُكَر حاالِت اْلمادَّ

ِة. الِت اْلمادَّ َح أَثََر التَّْسخيِن أَِو التَّْبريِد في تََحوُّ    أَُوضِّ
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ُأ َأَتَهيَّ

 َأْكَتِشُف

ِة ثاَلُث حاالٍت: لَْلمادَّ

 َأْكَتِشُف

ْنِصهاُر:  اْالِ
أَْحتاُج إِلى ُمساَعَدِة أََحِد اْلِكباِر.

أُْحِضُر اأْلََدواِت اْآلتِيَةَ:• 

ْحِن.•  باِت الثَّْلِج في الصَّ أََضُع ُمَكعَّ
أََضُع اْلِوعاَء َعلى النّاِر بُِمساَعَدِة أََحِد اْلِكباِر. ماذا أاُلِحظُ؟• 

غازيةٌ

سائِلَةٌ

ٌد  لَْيَس لَها َشْكٌل ُمَحدَّ
َوتَْنتَِشُر في ُكلِّ َمكاٍن

َشْكلُها ُمتََغيٌِّر َحَسَب 
َشْكِل الِوعاِء

يٌّ َمْصَدٌر َحراِريٌَّصْحٌن فِلِزِّ باُت الثَّْلِج ُمَكعَّ

َشْكلُها ثابٌِت ُصْلبَةٌ 
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ُر ُأَفسِّ

ْنِصهاِر. يولَِة َعَملِيَّةَ ااْلِ البَِة إِلى حالَِة السُّ ِة ِمْن حالَِة الصَّ ِل اْلمادَّ  - تَُسّمى َعَملِيَّةُ تََحوُّ
ُر: هَْل َجميُع اْلَموادِّ يُْمِكُن أَْن تَْنَصِهَر؟ أُفَكِّ

ُر بِالتَّْسخيِن، َويَكوُن بُخاُر اْلماِء في اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة. - أاُلِحظُ أَنَّ اْلماَء يَتَبَخَّ
ِر. ِة ِمَن اْلحالَِة الّسائِلَِة إِلى اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة َعَملِيَّةَ التَّبَخُّ ِل اْلمادَّ - تَُسّمى َعَملِيَّةُ تََحوُّ

ْلبَِة بِواِسطَِة  ِل اْلماِء في اْلُعْبَوِة ِمَن اْلحالَِة الّسائِلَِة إِلى اْلحالِة الصُّ - تَُسّمى َعَملِيَّةُ تََحوُّ
ِد. التَّبِريِد َعَملِيَّةَ التََّجمُّ

ماذا يَْحُدُث لِْلماِء إِذا بَقَِي ِوعاُء اْلماِء َعلى النّاِر؟

ِد الثَّاّلَجِة؟ - ماذا يَْحُدُث إذا ُوِضَعْت ُعْبَوةُ ماٍء في ُمَجمِّ
َل؟ - هَْل تَْعِرُف ماذا نَُسّمي هذا التََّحوُّ

 َأْكَتِشُف

 َأْكَتِشُف

ُر ُأَفسِّ

ُر ُأَفسِّ



49

 َأْكَتِشُف َأْكَتِشُف

أَْنظُُر إِلى َكأِْس اْلماِء في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة. • 
ماذا أاُلِحظُ؟

َكأِْس •  َعلى  اْلماِء  قَطَراِت  ِن  تََكوُّ َسبَُب  ما 
اْلماِء اْلباِرِد؟

- أاُلِحظُ أَنَّ بُخاَر اْلماِء في اْلهَواِء الَمَس َسْطَح َكأِْس اْلماِء اْلباِرِد، َوتَكاثََف َعلَْيِه.

ِة ِمَن اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة إِلى اْلحالَِة الّسائِلَِة َعَملِيَّةَ التَّكاثُِف. ِل اْلمادَّ - تَُسّمى َعَملِيَّةُ تََحوُّ

ِة ِمْن حالٍَة إِلى أُْخرى في  : ِل اْلمادَّ - أَْكتُُب اْسَم َعَملِيَِّة تََحوُّ

ُر ُأَفسِّ

ُق  ُأَطبِّ

ْمُت؟  ماذا َتَعلَّ

ِة   حاالُت اْلمادَّ

غاِزيَّةٌسائِلَةٌ ُصْلبَةٌ
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ْلبَِة إِلى اْلحالَِة الّسائِلَِة، َوِمَن اْلحالَِة الّسائِلَِة إِلى اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة. ةَ ِمَن اْلحالَِة الصُّ ُل اْلمادَّ - التَّْسخيُن يَُحوِّ

اْلحالَِة  إِلى  الّسائِلَِة  َاْلحالَِة  َوِمن  الّسائِلَِة،  اْلحالَِة  إِلى  اْلغاِزيَِّة  اْلحالَِة  ِمَن  ِة  اْلمادَّ ِل  تََحوُّ يُساِعُد في  التَّْبريُد   -
ْلبَِة. الصُّ

َجليٌد ُصْلٌب

َجليٌد ُصْلٌب

اِنِصهاٌر

ٌد تََجمُّ

ٌر تَبَخُّ

تَكاثٌُف

بُخاُر اْلماِء

بُخاُر اْلماِء

سائٌِل

سائٌِل
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اْلحالَِة  ِمَن  ِة  اْلمادَّ ُل  تََحوُّ ِهَي  ااْلْنِصهاِر  َعَملِيَّةُ   -
ْلبَِة إِلى اْلحالَِة الّسائِلَِة. الصُّ

ِة ِمَن اْلحالَِة الّسائِلَِة  ُل اْلمادَّ ِر هََي تََحوُّ - َعَملِيَّةُ التَّبَخُّ
إِلى اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة.

اْلحالَِة  ِمَن  ِة  اْلمادَّ ُل  تََحوُّ ِهَي  التَّكاثُِف  َعَملِيَّةُ   -
اْلغاِزيَِّة إِلى اْلحالَِة الّسائِلَِة.

ِة ِمَن اْلحالَِة الّسائِلَِة  ُل اْلمادَّ ِد ِهَي تََحوُّ - َعَملِيَّةُ التََّجمُّ
ْلبَِة. إِلى اْلحالَِة الصُّ
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   َأْكَتِشُف َأْكَثَر

 قَطَراُت النَّدى:
ُن أَْحيانًا قَطَراُت ماٍء َعلى أَْوراِق النَّباِت في يَْوٍم َغْيِر ماِطٍر. تَُسّمى هِذِه  -  تَتََكوَّ

اْلقَطَراُت )النَّدى).
-  يَْظهَُر النَّدى نَتيَجةَ تَكاثُِف بُخاِر اْلماِء اْلَمْوجوِد في اْلهَواِء َعلى َسْطٍح باِرٍد.

ِة َوحالَتِها:   1- أَِصُل بَِخطٍّ بَْيَن اْلمادَّ

ُم َتَعلمي اْلحالَةُ اْلغاِزيَّةُ ُأَقيِّ

ْلبَةُ اْلحالَةُ الصُّ

اْلحالَةُ الّسائِلَةُ
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ُم َتَعلمي  ُأَقيِّ

طُ بِدائَِرٍة اْلَكلَمةَ الَّتي تَُعبُِّر َعْن ُكلِّ صوَرٍة في ما يَأْتي:  2-  أَُحوِّ

ُر     التَّكاثُُف                           التَّبَخُّ

ُر     التَّكاثُُف                           التَّبَخُّ



َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه َتعالى






