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َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

تَِها َوَكون َأَحِد اْلتَِزاَماِت  يَّ َهمِّ ْعِليِم وَتْحِديثِها ِلَ ِة بَِتْطِويِر َمَناِهِج التَّ ُعوِديَّ ِة السُّ َيَأتِي اْهتَِماُم الَمْملَكِة الَعربيَّ

ِة  َساِسيَّ ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت اْلَ ٍة ُمَتَطِوَرٍة ُتَركِّ ِة )2030( ُهَو: "إِْعَداِد َمَناِهَج َتْعِليِميَّ ُعوِديَّ ِة السُّ ُرْؤَيَة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ

ْخِصيَّة". بِاْلَِضاَفة إلى َتْطِويِر اْلَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ

َنْحِو   )2030( ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  اْلَعَربِيَّ اْلَمْمَلَكِة  لُِرْؤَيِة  َدْاِعًما  االْبتَِدائِيِّ  انِي  الثَّ فِّ  لِلصَّ اْلُعُلوِم  ِكَتاُب  َوَيْأتِي 

َعٍة"، بَِحيُث  ِد َوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتَنوِّ ْعِليِم اْلَجيِّ ْعِليِم "َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ ِطْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّ ااِلْستِْثَماِر ِفي التَّ

ْعِليِم. ِم َوالتَّ َعلُّ ِة التَّ ئِيُس َواْلِمْحَوِريُّ ِفي َعَمِليَّ ْوُر الرَّ الِِب ِفيِه الدَّ َيُكوَن لِلطَّ

اْلَمْنَهِج  َهاِت  َتَوجُّ َيْعِكُس  َفاِعٍل،  َتْرَبِويٍّ  وَتْنِظيٍم  ٍق،  ُمَشوِّ بُِأْسُلوٍب  اْلِكَتاِب  ُمْحَتَوى  َعْرُض  َجاَء  َوَقْد 

َواِْحتَِياَجاتِِها  َوَثَقاَفتَِها  ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  اْلَعَربِيَّ اْلَمْمَلَكِة  بِيَئِة  َمْع  َيَتَناَسُب  َوبَِما  ِم،  َعلُّ التَّ َدْوَرِة  ُل ِفي  َوَفْلَسَفَتُه، وَيَتَمثَّ

ِة. ُعوِديَّ ِة السُّ ْعِلْيِم ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ ْعِلْيِميَّة في إَِطاِر ِسَياَسِة التَّ التَّ

ُمَراِعَيًة  َتْنِفيِذها،  َعَلى  ِب  لَّ الطُّ بُِقْدَرِة  ِسُم  َتتَّ اْلُمْسَتَوى،  َعِة  ُمَتَنوِّ َأْنِشَطٍة  َعَلى  اْلُمْحَتَوى  اْشَتَمَل  َكَذلَِك 

تِي  َرَة الَّ َة اْلُمَعبِّ َوَر التَّْوِضيِحيَّ ِة َبْيَنُهْم، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن اْلُمْحَتَوى الصُّ ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ اْلُفُروِق اْلَفْرِديَّ

َتْنِويع   َعَلى  اْلُمْخَتِلَفِة  َوُدُروِسِه  َوُفُصولِِه  َوَحَداتِِه  ِفي  اْلِكَتاِب  َتْأِكيِد  َمَع  اْلَفْصِل،  َأِو  اْلَوْحَدِة  َطبِيَعَة  َتْعِكُس 

ْقِوْيِم. َأَسالِيِب التَّ

ُز  ْفِكيِر َواْلَعَمِل،  َوبَِما ُيَعزِّ َة ِفي التَّ َة اْلِعْلِميَّ الِِب اْلَمْنَهِجيَّ ِة اكتَِساِب الطَّ يَّ َدْت َفْلَسَفُة اْلِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ

َوِر، َواْلِكَتاَبُة  ِة والَعَمِلّيِة، َوِمْنَها: ِقَراَءُة الصُّ ُم لَِنْعَمَل"، َوَتنِمَيِة َمَهاَراتِِه الَعْقِليَّ َأْيًضا َمْبَدَأ ُرْؤَيِة )2030( "َنَتَعلَّ

الِِب،  َماِذِج، بِاِلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط اْلَمْعِرَفِة َمَع واِقِع َحَياِة الطَّ ْسُم َوَعَمُل النَّ ُة، َوالرَّ َواْلِقَراَءُة اْلِعْلِميَّ

ِة )2030(. ُعوِديَّ ِة السُّ ِة َوبِاْلَفنِّ َوبِاْلُمْجَتَمِع َوبُِرْؤَيِة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ حَّ َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه  َوَتَقدُّ اْلَوَطِن  َخْيُر  ِفيِه  لَِما  اْلَجِميَع  َق  ُيَوفِّ َوَأْن  ِمْنُه،  َة  الَمْرُجوَّ اَلْهَداَف  اْلِكَتاُب  َق  ُيَحقِّ َأْن  َنْسَأُل  َه  َواللَّ

َواْزِدَهاُرُه.  

4 َمُة الُمَقدَّ
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َق�ِئَمُة اْلُمْحَتَوَي�ِت5



اُء الَوْحَدُة الّراِبَعُة: الَف�ضَ
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6 َقاِئَمُة اْلُمْحَتَوَياِت



َدِلْيُل االأُ�ْصَرِة7

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

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

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�ساركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
 و�ستجدون في بع�س الوحدات الدرا�سية اأيقونة خا�سة بكم كاأ�سرة للطفل/ الطفلة، فيها ر�سالة تخ�سكم 

يمكن لكم اأن ت�ساركوا اأطفالكم فيها.

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

   

رقم ال�سفحةنوع الن�ساطالوحدة/الف�سل

46ن�ساط اأ�سرىالث�لثة/ال�ص�د�س
87ن�ساط اأ�سرىالرابعة/الث�من



أقرأ تعليمات السالمة وأطبقها. َأْحَذُر.  إَِشاَرَة   َأَرى  ِعْنَدما 

اْنِسَكاِب  َعِن  َفْوًرا  َم  الُمَعلِّ ُأْخبُِر 

واِئِل، َأْو َأيِّ َحواِدَث ُأْخَرى.  السَّ

ِعْنَدما  الَواِقَيَة  اَرَة  النَّظَّ َأْلَبُس 
َذلَِك. ِمنِّي  ُم  اْلُمَعلِّ ُيْطَلُب 

َقْبَل  ًدا  َجيِّ َيَديَّ  َأْغِسُل 
وَبْعَدُه. َنشاٍط  ُكلِّ 

َنظاَفِة  َعَلى  ُأَحاِفُظ 
َوَتْرتِيبِِه. اْلَمَكاِن 

8 الَمِة َتْعِليَم�ُت ال�صَّ

اَلَدواِت  اْستِْخداِم  ِعْنَد  َأْنَتبُِه 
ِة. َجاِجيَّ الزُّ أِو  ِة  الحادَّ



ــــــَن� اأَْر�صُ
�ِلَثُة الَوْحَدُة الثَّ

ُخوُر َلَها َأْشَكاٌل َجِميَلٌة. ُخوُر َلَها َأْشَكاٌل َجِميَلٌة.َهِذِه الصُّ َهِذِه الصُّ



10 ُل اْلخاِم�ُس الَف�صْ

الَياِب�َصُة َواملَاُءالَياِب�َصُة َواملَاُء
ُف الَي�ِب�َصَة َوالَم�َء  َعَلى �َصْطِح االأَْر�ِس؟  َكْيَف اأَ�صِ

...................... 
ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
َم�  اأَ�ْصَك�ُل الَي�ِب�َصِة؟

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُة املَ�َء َعَلى  َكْيَف َت�ْصَتْخِدُم املَْخُلوَق�ُت احَليَّ

�َصْطِح االأَْر�ِس؟

ِمْنَطَقُةالَب�َحِة 

C BA@] :ق�ل تع�لى 
ZFEDالمر�صالت

ُل اْلخَ�ِم�ُس الَف�صْ



11ُل اْلخاِم�ُس الَف�صْ

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

 َأْشَكاُل اْلَيابَِسِة 

الَْشَكاُل اْلُمْخَتِلَفُة لَِسْطِح الَْرِض.

 اْلَماُء اْلَعْذُب 

ْرِب  َماٌء َغْيُر َمالِـٍح َنْسَتْخِدُمُه فِي الشُّ
ْبِخ، َوُيوَجُد فِي الَْنَهاِر َوَبْعِض  َوالطَّ

الُبَحْيَراِت.
 الُمِحيُط 

ـــٌع َكبِيــٌر َوَعِميٌق ِمــَن الَماِء  َتَجمُّ
اْلَمالِِح.



ْهِيَئُة 12التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَياِب�َسُةالَياِب�َسُة

َوَما  ِفيِها،  �أَِعي�ُش  �لَِّتي  �لِمْنَطَقِة  َوَبْيَن  �ْلَمَكاِن  َهَذ�  َبْيَن  َبِه  �ل�شَّ �أَْوُجُه  َما 
�أَْوُجُه �الْخِتالِف َبْيَنُهَما؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



ااِل�ْصِتْك�ص�ُف 13

ِفيَم َتَت�َص�َبُه اأَْجَزاُء �َصْطِح االأَْر�ِس، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟
الُخُطواُت

َوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  اأُاَلِحُظ. فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه الصُّ  1 

َوِر َمَع ُزَمَلِئي.  ُث َعِن الصُّ أَتَحدَّ

َوَر فِــي َمْجُموَعَتْيِن. وُأَبيُِّن  ُف. َأَضــُع الصُّ نِّ اأُ�صَ  2 

َكْيَف َصنَّْفُتَها.

َوِر فِي   ُف. ُأِعيــُد َتْصنِيَف الصُّ نِّ اأُ�صَ  3 

َثلِث َمْجُموعاٍت.

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

اْلَيابَِســُة ِخلَل  َتَتَغيََّر  َأْن  ُيْمِكُن  ُع. َكْيَف  اأََتَوقَّ  4 

َسنٍَة؟



َيُكوُن  َقْد  اْلَي�ِب�َصِة.  ِمَن  ُمْرَتِفَعٌة  ِمْنَطَقٌة  ↓  الَجَبُل 
ٌة، َوَجواِنُب �َصِديَدُة ااِلْنِحَداِر. ِلْلِجب�ِل ِقَمٌم َح�دَّ

ٌة َبْيَن اْلِجب�ِل َوالتِّالِل. الَواِدي اأَْر�ٌس ُمْنَخِف�صَ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َما اأَ�ْسَكاُل الَياِب�َسِة؟

 الُمْفَرَداُت
ّي اْلِغَلُف اْلَجوِّ

ْخِريُّ اْلِغَلُف ال�سَّ

اْلِغَلُف اْلَماِئيُّ

اأ�ْسَكاُل الَياِب�َسِة

←

←

ما أغلفة الرض؟
ْخِريِّ َواْلِغَلِف  ُن اْلُكــَرُة اْلَْرِضيَُّة  ِمن اْلِغَلِف الصَّ َتَتَكوَّ

 . يِّ اْلَماِئيِّ َواْلِغَلِف اْلَجوِّ

ّي: ُهَو اْلَغاَزاُت اْلُمِحْيَطُة بِاْلُكَرِة اْلَْرِضيَِّة.  اْلِغاَلُف اْلَجوِّ

ُل  : ُهَو نِْسَبُة اْلَيابَِسِة َعَلى الَْرِض َوُتَشكِّ ْخِريُّ اْلِغاَلُف الصَّ
ُجْزًءا َصِغْيًرا ِمْن ِمَساَحِة اْلَْرِض.

:  ُهَو نِْســَبُة اْلَماِء َعَلــى َكْوَكِب اْلَْرِض  اْلِغاَلُف اْلَمائِيُّ
ُل اْلُجْزَء اْلَْكَبَر ِمْن ِمَساَحِة اْلَْرِض. َوُيَشكِّ

َما َأْشَكاُل اْلَيابَِسِة؟

تِـي َتِعيـُش َعَلْيَهـا؟ َقْد  َما َشْكُل الَيابَِسِة الَّ
َتُكـــوُن َأْشَكاُل الَيابَِسِة َجَبِليًَّة َأْو َسْهِليًَّة، 
َوَقْد َتُكوُن ُمْرَتِفَعًة َأْو ُمنَْخِفَضًة. َولِلَيابَِسِة 

َعَلى الَْرِض َأْشَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة. 

نسبة اليابسة

نسبة المياه

14 ْف�ِصيُر ْرُح  والتَّ ال�صَّ



تِي َنِعيُش َعَلْيها َأْشَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة؛ َفَقْد َتُكوُن  لِْلَيابَِســِة الَّ
ُسُهوالً ُمنَْبِســطًة، َأْو ِوْدَياًنا ُمنَْخِفَضًة، َأْو ِجَبااًل َوتِلاًل 

ُمْرَتِفَعًة.

ِفيَم َيْخَتِلُف اْلَجَبُل َعِن اْلَواِدي؟   

َلْشــَكاِل  َنُموَذًجــ�  اأَْعَمــُل 
أََصابِـَع  ُمْسَتْخِدًما  الَيابَِسِة، 

َّنِ.  لْصَالِ المُلَو الصَّ

ْهُل ِمْنَطَقٌة ُمْنَب�ِصطٌة َوَوا�ِصَعٌة. َتْمَتدُّ  ال�صَّ
َة كيلوِمْتراٍت. ُهوُل ِعدَّ َبْع�ُس ال�صُّ

َه� التِّالُل َمَن�ِطُق ُمْرَتِفَعٌة، َوَلِكنَّ
 اأََقلُّ اْرِتف�ًع� ِمَن اْلِجب�ِل.

15ْف�ِصيُر ْرُح  والتَّ ال�صَّ



َما الَِّذي ُتْخبُِرنا بِِه اْلَخرائُِط َعِن اأَلْرِض؟

ــُم الُكَرِة اْلُجْغَرافِيَِّة َنُموَذًجا لأَِلْرِض، َوِهَي َخِريطٌة َعَلى  ُيَمثُِّل ُمَجسَّ
َشْكِل ُكَرٍة ُتَبيُِّن َأَماِكَن اْلَيابَِسِة َواْلَماِء َعَلى األَْرِض. 

اٍت، َوِهَي ُمحاَطٌة بِاْلُمِحيَطاِت.  ى األَْجزاُء اْلَكبيَرُة ِمَن اْليابَِسِة َقارَّ ُتَسمَّ
ِغيَرُة ِمَن اْلَيابَِســِة َاْلُمَحاَطُة باْلَماِء ِمْن َجِميِع اْلِجَهاِت  ا األَْجزاُء الصَّ َأمَّ

ى ُجُزًرا. َفُتَسمَّ

ْوُن  ْفَحِة الُمَجاِوَرِة؛ اللَّ َأْنُظـــُر إَِلـــى َأْلــــواِن الَخـِريَطـــِة فِي الصَّ
ــُهوَل الُمنَْبِســَطَة،  اْلُبنِّيُّ ُيَبيِّــُن اْلِجَباَل، واللَّــْوُن األَْخَضُر ُيَبيُِّن السُّ

الَمــاَء  ُيَبيِّــُن  األَْزَرُق   َواللَّــْوُن 
َعَلى األَْرِض.

َجِزيَرٌة

ٌة َقارَّ

ُمِحيٌط
��ُح �أَ�ْش��َكاَل  ��ُة ُتَو�شِّ     �لُك��َرُة �لُجْغَر�ِفيَّ

←

�لَياِب�َشِة َو�لَماِء َعَلى �لأَْر�ِض. 

16 ْف�ِشيُر ْرُح  و�لتَّ �ل�شَّ



َما الَِّذي ُيْمِكــُن َأْن َأْعِرَفُه َعِن الَيابَِســِة    
َظِر إَِلى اْلَخَرائِِط؟ بِالنَّ

ِجَباٌل
َصْحَراُء

ُسُهوٌل

َماٌء
َأْيَن ُتوَجُد الِجَباُل ِفي َهِذِه 

الَخِريَطِة؟

اأَْقَراأُ اخلريطة

ِة َخِريَطُة �ِصْبِه الَجِزيَرِة الَعَرِبيَّ

17ْقِويُم التَّ

اُت َعِن اْلُجُزِر؟- 1 اأَُق�ِرُن. فِيَم َتْخَتِلُف اْلَقارَّ

فِيَم َتْخَتِلُف التِّلُل َعِن اْلِجباِل؟- 2

ْسِم  َأيُّ اْلَْجَزاِء  ُيَمثُِّل اْلَيابَِسَة ؟- 3 ْد َعَلى الرَّ َحدِّ

        َوَأيُّ اْلَْجَزاِء ُيَمثُِّل اْلَماَء فِي َكْوَكِب اْلَْرِض؟

. َما َأْشَكاُل الَيابَِسِة؟- 4 َؤاُل الََساِسيُّ السُّ

ُموَز. ي، َوُأَبيُِّن الَْشَياَء اْلُمْخَتِلَفَة َفيَها، ُمْسَتْخِدًما الرُّ َأْرُسُم َخريَطًة لُِغْرَفِة َصفِّ



�ِء: َعَمُل َنُموَذٍج َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

َح َكْيَف َيْبُدو َأْو َيْعَمُل َشْيٌء َما. ُتَساِعُدنِي النََّماِذُج َعَلى َفْهِم َكْيَف  اأَْعَمُل َنُموَذًج� ِلََوضِّ

َتْبُدو َبْعُض الَْشَياِء َأْو َكْيَف َتْعَمُل فِي الَواِقِع.

← اأََتَعلَُّم

فِّ الثَّانِي بَِعَمِل َنُموَذِج الَجَبَلْيِن َوالَواِدي. َكْيَف ُصنَِع َهَذا النَُّموَذُج؟  ُب الصَّ َقاَم ُطلَّ

ِف الَيابَِسِة؟ َوَكْيَف ُيَساِعُدَك َعَلى َتَعرُّ

ُع َو�صُّ 18االإْثَراُء والتَّ



ُب ← اأَُجرِّ

َف الِجَباَل َوالُجُزَر َأْكَثَر. اأَْعَمُل َنُموَذًج� ِلََتَعرَّ

. ْلَصاَل لَِعَمِل َجَبٍل فِي َقاِع َحْوٍض بَِلْستِيِكيٍّ  1  َأْسَتْخِدُم الصَّ

 2  َأُصبُّ الَماَء بُِبْطٍء فِــي الَحْوِض َحْوَل الَجَبِل، َوُأاَلِحُظ َما َحــَدَث، َوَأْذُكُر َنْوَع 

ِذي َعِمْلُتُه. تِي ُيْشبُِهَها الَجَبُل الَّ الَيابَِسِة الَّ

تِي َيْعِرُضَها َنُموَذُجَك َحْوَل َبْعِض الِجَباِل؟   3  َما الَمْعُلوَماُت الَّ

ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ 19



ْهِيَئُة 20التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

اْلَماُء َعَلى الأَْر�ِساْلَماُء َعَلى الأَْر�ِس

لِء الأَْوَلُد اْلَماَء؟ ِفيَم َي�ْسَتْعِمُل َه�ؤُ

رابط الدر�س الرقمي
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��ُس اْلَم�َء؟ ِفيَم َي�ْصَتْعِمُل النَّ
الُخُطواُت

اأُاَلِحُظ. فِيـَم َأْسَتـْخـِدُم اْلَمـاَء َيْوِميًّا؟ َأْعَمُل َقاِئَمًة بَِهِذِه االْستِْعَماالِت.   1 

ُل. َأَتنَاَقُش َمَع ُزَملِئي فِي ِهِذِه اْلَقاِئَمِة، َوُأِضيُف إَِلْيها استِْخداَماٍت  اأََتَوا�صَ  2 

ُأْخَرى لِْلَماِء.

تِي َيْســَتْخِدُم فِيَها  ُف. َكْيــَف ُيْمِكنُني َتْصنِيُف الَمَجاالِت اْلُمْخَتِلَفِة الَّ نِّ اأُ�صَ  3 

النَّاُس اْلَماَء؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ًة َأْسَتْعِمُل فِيَها اْلَماَء َيْوِميًّا؟  ِى. َكْم َمرَّ اأَ�ْصَتْق�صِ  4 

ُلَها فِي َجْدَوٍل َعَلى النَّْحِو التَّالِي:   ُأَسجِّ

ُجوِع إَِلى اْلَجْدَوِل َأْعَلُه َأْعَمُل َرْسًما َبَيانِيًّا بِالَْعِمَدِة. بِالرُّ  5 

ِتْعَماالِت الَماِء َعَدُد َمّراِت ا�سْ

ْرِب في ال�سُّ

ُحوِن ِل ال�سُّ في َغ�سْ

َباَحِة في ال�سِّ

في اْلُو�ُسوِء



اءِ؟ ةُ الْمَ يَّ مِّ ا أَهَ مَ
نْ دُونِ  يْشَ مِ عَ يَّــةُ الْ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ــتَطِيعُ الْ ال تَسْ
 ، يَّةً ــى حَ اءِ لِتَبْقَ مَ ــى الْ تَــاجُ النَّبَاتَاتُ إِلَ . تَحْ ــاءٍ مَ
نَ ثِيرٌ مِ كَ ــانُ وَ نْسَ تَاجُ اإلِ ا يَحْ مَ ا، كَ هَ اءَ ذَ نَعَ غِ لِتَصْ وَ

ى  بْقَ يْ يَ بِ لِكَ ــذْ عَ اءِ الْ مَ بِ الْ ــرْ يَوانَاتِ إِلَى شُ  الْحَ
الَى:     عَ الَ تَ يًّـــا. قَ حَ

األنبياء.

بَةَ  ةُ النِّسْ بَ ذْ عَ يَاهُ الْ مِ لُ الْ كِّ تُشَ ، وَ ةٍ الِحَ يَاهٍ مَ مِ ةٍ وَ بَ ذْ يَاهٍ عَ ضِ إِلَى مِ َرْ لَى األْ يَاهُ عَ مِ ــمُ الْ سِ نقَ تَ
بَرُ  َكْ ــبَةُ اَألْ ا اَلنِّسْ ، أَمَّ ائِيَّةِ مَ لِ الْ اوِ دَ الْجَ ارِ وَ َنْهَ األْ اتِ وَ يْرَ بُحَ الْ لِيدِ وَ دُ فِي الْجَ تُوجَ ةَ وَ لِيلَ قَ الْ

 . يطَاتِ حِ مُ الْ ارِ وَ بِحَ دُ فِي اَلْ تُوجَ ةِ وَ الِحَ مَ يَاهِ اَلْ يَ لِلْمِ فَهِ

           →
           

    
 nAÉ nªdG oá qn« nëdG oäÉ nbƒo∏ rî nªdG oΩ pó rînà`` r°ùnJ n∞`` r« nc

 ? p¢VrQC’G pí r£ n°S ≈n∏ nY

    
oÜ rò n©dG oAÉ nªdG

o§« pë oªdG

←

←

للمزيد من المعلومات حول ترشيد  
استهالك المياه تفضلوا بزيارة موقع 

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢٢       

نسبة اليابسة

نسبة المياه

نسبة المياه من سطح األرض
نسبة المياه العذبة  على سطح األرض 

أقل من نسبة المياه المالحة.

نسبة المياهالمياه العذبةالمياه العذبة



 َأْيَن ُيوَجُد الَماُء الَعْذُب؟

ْرِب  الَماُء اْلَعْذُب َماٌء َغْيُر َمالٍِح َنْسَتْخِدُمُه فِي الشُّ
اْلُبَحْيَراِت  فِـي  اْلَعـــْذُب  اْلَماُء  ُيوَجُد  ْبِخ.  َوالطَّ

الَعـْذَبِة َواألَْنَهاِر َواْلَجَداِوِل َوالُعُيوِن.

ِعنَْدما َيْهطُِل اْلَمَطُر َأْو َتنَْصِهُر الثُُّلوُج َعَلى اْلِجباِل 
َفإِنَّ اْلَماَء َيْجِري فِي اْلِوْدَياِن َواْلَجَداِوِل َواألَْنَهاِر، 

َويتَِمُّ َتنِْقَيُة ُجْزٍء ِمنُْه اِلْستِْعماِل اإِلْنَساِن.

اِنــِع. ـِة والَمـ�صَ َراِعيَّ ــي الزِّ ُدوُد الِمياَه لألأََرا�صِ ُر ال�صُّ َوِل، ُتَوفِّ ِفي َبْع�ِض الدُّ

ــاُه اْلـــَعـــْذَبـــُة  ــ ــَي ــ ــِم ــ اْل
اأْْلأَْنــَهــاِر  ِفي  اْلَجاِرَيُة 
ِة،  اْلَماِئيَّ ــَداِوِل  ــَج َواْل
ــي ِمــــْن َذِوَبــــــاِن  ــ ــاأِْت ــ َت
ــِم  ــَم اْلـــَجـــِلـــْيـــِد ِفـــي ِق
َعْبَر  َوَتْجِري  اْلِجَباِل 
ِفي  بُّ  َوَت�صُ ــِة  ــ اأْْلأَْوِدَي

اْلِبَحاِر َواْلُمِحْيَطاِت.

ْرِب. ↑ ُي�ْصَتْخَدُم الَماُء الَعْذُب  ِفي ال�صُّ

23ْف�ِصيُر ْرُح  والتَّ ال�صَّ



َأْيَن ُتوَجُد ُمْعَظُم ِمَياِه اَلْرِض؟
ُتْوَجــُد ُمْعَظُم الِمَياِه فــي اْلُمِحيطاِت. الُمِحيُط 
ُه  ٌع َكبِيٌر َوَعِميٌق ِمَن اْلَماِء اْلَمالِِح، َيْبُدو َكَأنَّ َتَجمُّ

َيْمَتدُّ بَِل نِهاَيٍة.

َفَلْو  ُمْعَظَم َســْطِح الَْرِض.  اْلُمِحيطاُت  ُتَغطِّي 
ــْمنَا الَْرَض إَِلى َأْرَبَعِة َأْجــَزاٍء َلَغطَّى اْلَماُء  َقسَّ

َثلَثَة َأْجزاٍء ِمنْها.

ُع َعــَدَد اْلُمَربَّعاِت الَّتي  اأََتَوقَّ

يَها اْلَماُء، َوَعَدَد الُمَربََّعاِت  َغطِّ ُيُ
يَها اْليابَِسُة. َغطِّ تِي  ُتُ الَّ

ْرِب. اْلَماُء اْلَمالُِح ال َيْصُلُح للشُّ

االأَْر�ُس ِمَن اْلَف�ص�ِء

ْرقاُء َعَلى اَلْرِض؟ َما الَِّذي ُتِشيُر إَِلْيِه اْلِمَساَحاُت الزَّ

وَرَة          اأَْقَراأُ ال�صُّ

24 ْف�ِصيُر ْرُح  والتَّ ال�صَّ



ُفُن  نِيَن. ُتْبِحُر السُّ َيْسَتْخِدُم الْنَساُن اْلُمِحيَط ُمنُْذ ِمَئاِت السِّ
ـاَس َواْلَبَضاِئَع ِمْن َمَكاٍن  اْلَكبِيَرُة فِي اْلُمِحيِط، َوَتنُْقُل النَـّ
إَِلى آَخَر. َيِعيُش اْلَكثِيُر ِمَن اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة فِي اْلبَِحاِر 
َواْلُمِحيطــاِت، َوِهَي َتْحَتاُج إَِلى اْلَماِء اْلَمالِِح لَِتْبَقى َحيًَّة. 
ُه الَعظِيُم  َرَها اللَّ تِي َسخَّ َفالبَِحاُر َواْلُمِحيَطاُت ِمْن النَِّعِم الَّ

َلنَا َولَِســاِئِر الَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة. َقاَل َتَعاَلى:

       النحل.

 لَِماذا َل َيْشَرُب النَّاُس َماَء اْلَبْحِر؟

ُفُن في الِبَح�ِر واْلُمِحيَط�ِت. ↑  ُتْبِحُر ال�صُّ

اَلِفيِن ِفي الَم�ِء الَم�لِح. →  َتِعي�ُس ُمْعَظُم الدَّ

ي اْلَماُء ِمَن اَلْرِض؟- 1 �ُس. َكْم ُيَغطِّ اأَُلخِّ

َباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت؟- 2 َما َفائَِدُة اْلَماِء لِلنَّ

ُة الَماَء - 3 . َكْيَف َتْسَتْخِدُم الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ َؤاُل  اَلَساِســيُّ السُّ
َعَلى َسْطِح اَلْرِض؟ 

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُم َواْلَفنُّ 
ِت. ُحِف َواْلَمَجلَّ َة اْلَماِء، ُمْسَتِعيًنا بُِصَوٍر ِمَن الصُّ يَّ ُم َلْوَحًة ُتَبيُِّن َأَهمِّ ُأَصمِّ

الربط مع رؤية 2030

ِة. َم�ُن ا�ْصِتَف�َدٍة ُم�ْصَتَداَمٍة ِمَن الَمَواِرِد الَم�ِئيِّ  5.4.2 �صَ

وطن طموح

25ْقِويُم التَّ



الَماُء ِفي ِمنَطَقِتيالَماُء ِفي ِمنَطَقِتي
تِي َأِعيُش فِيَها؟  َأْيــَن ُيْمِكُن َأْن َأِجَد الَماَء فِــي الِمنَْطَقِة الَّ
َأَتَعلَّــُم الَمِزيَد َعِن الَماِء فِي َمِدينَتِــي َأْو َأيِّ ِمنَْطَقٍة ُيوَجُد 

. فِيَها الَماُء، َوَأْبَحُث فِي الَمْكَتَبِة َأْو فِي اِلْنَتْرنِتِّ

26 ُع َو�صُّ االإْثَراُء  والتَّ



ُر  اأََتَذكَّ
ْقِريُر َمْعُلوَماٍت  َيِجُب َأْن َيُضمَّ التَّ

َكثِيَرًة َعِن الَمْوُضوِع.

مُ�صْكِلَةٌ وَحَلٌّ
. َأْكُتُب َتْقِريًرا َعــِن البَِحاِر َأِو الُبَحْيــَراِت َأِو الَْنَهاِر َأِو  �ــسُ اأَُلخِّ
تِي  تِي فِي ِمنَْطَقتِــي. ُأْخبُِر َعِن الَحَيَواَناِت الَّ الَْحَواِض الَماِئيَِّة الَّ
ُن َتْقِريِري َكْيَف ُيْمِكُن َأْن  ُأَساِعَد َعَلى ِحَماَيِة  َتِعيُش ُهنَاَك. َوَأَضمِّ
الَحَيَواَناِت، َوُأَحافَِظ َعَلى الَماِء. َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَماِء فِي ِمنَْطَقتِي، 

. فِّ َوَأَتَشاَرُك َمَع ُزَملِئي فِي الصَّ

27ُع َو�صُّ االإْثَراُء  والتَّ



ِل اْلَخ�ِم�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�صْ

�ِلَيِة ب��صِتْخَداِم اْلَكِلَمِة اْلُمن��ِصَبِة: اأُْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى .......................- 1 ُع الَكبِيُر الَعِميُق ِمَن اْلَماِء اْلَمالِِح ُيَسمَّ التََّجمُّ

الثُُّلوُج َشْكٌل ِمْن َأْشَكاِل .............................................................- 2

اْلِجَباُل َشْكٌل ِمْن ........................................- 3

َأْشَكاِل الَيابَِسِة

اْلَماِء الَعْذِب

اْلُمِحيَط

   

28 ِل اْلَخ�ِم�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�صْ



           

َكْيَف َأِصُف اْلَيابَِسَة َواْلَماَء َعلى َسْطِح الَْرِض؟- 7

�ِلَيِة: اأُِجيُب َعِن االأَ�ْصِئَلِة التَّ

اأَْعَمُل َنُموَذًج�. َماَذا ُيَبيُِّن َهذا النَُّموَذُج؟- 4

، َوفِيَم َيْخَتِلفاِن؟- 5 اأَُق�ِرُن. فِيَم َيَتَشاَبُه اْلَجَبُل َوالتَّلُّ

َأِصُف الَْشَكاَل اْلُمْخَتِلَفَة لِْليابَِسِة.- 6

29ِل اْلَخ�ِم�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�صْ



30 ُل الَخاِم�ُس: َتْقِويُم الأََداِء الَف�صْ

َتْقِومُي االأََداِء

ُم َدْفَتًا  ِمّ اأُ�صَ
ا َعْن َأْشَكاِل الَيابَِسِة واملَاء َعَل َسْطِح اَلْرِض ُم َدْفَتً ُأَصمِّ

تِي َسَأَضُعَها فِي َدْفَتِري. ← ُر فِي َأْشَكاِل الَيابَِسِة الَّ ُأَفكِّ

َأْكُتُب ُجْمَلًة ُتَعبُِّر َعْن َشْكِل الَيابَِسِة فِي ُكلِّ َوَرَقٍة. ←

ِذي اْسَتْخَدْمُتُه.  ← ُح َشْكَل الَيابَِسِة  الَّ َأْرُسُم ُصوَرًة  ُتَوضِّ

ْفَتِر. ← َأْجَمُع الَْوَراَق لَِتْصِميِم الدَّ

َكاُل  اأَ�سْ
الَياِب�َسِة

ْ ٌ�ُسُخور

ٌَْبْحٌر

 اأَر�ض

ٌُْم�سَتِوَية ٌْ

ٌَْنْهٌر



����٣١           

       

         

الِيَةِ: ةِ التَّ ورَ رُ إِلَى الصُّ نْظُ أَ ۱

ةِ إِلَى: ورَ ي فِي الصُّ مُ الَّذِ هْ يرُ السَّ يُشِ
ادٍ ج. وَ يَةٍ    تَوِ سْ ضٍ مُ أ. أَرْ

بَلٍ   د. جَ ب. تَلٍّ    

: نْهُ بَ مِ رَ الُ أَنْ يَشْ زَ يعُ الغَ تَطِ اءِ الَ يَسْ الِ المَ كَ . أَيُّ أَشْ رِ اءَ النَّهْ بُ مَ رَ الُ يَشْ زَ الغَ ۲

لُ وَ دْ ةُ                                     ج. الجَ يْرَ أ. البُحَ
يْنُ    يطُ                                د. العَ حِ ب. المُ

لَى: وجِ عَ لُ بَانِ الثُّ وَ اولِ مِنْ ذَ دَ الْجَ ارِ وَ نْهَ َ ي فِي األْ ارِ اءُ الْجَ تِي الْمَ أْ يَ ۳ 

ارِ بِحَ بَارِ                                        ج. الْ أ. اآلْ
ارِ  جَ شْ َ بَالِ                                  د. األْ ب. الْجِ



َمَواِرُد االأَر�ِسَمَواِرُد االأَر�ِس
ِبيِعيَِّة؟  َم� َمَواِرُد االأَر�ِس الطَّ
...................... 

ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ُخوَر َواملََع�ِدَن؟ َكْيَف َن�ْصَتْخِدُم ال�صُّ

�يِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
َبُة؟ ْ ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

َقــ�َل َتَع�َلــى: َقــ�َل َتَع�َلــى: زبزبيئ  جب حب خب مب  يئ  جب حب خب مب  

ىب  يب جت حت  ختمت  ىت يت  جث  مث  ىب  يب جت حت  ختمت  ىت يت  جث  مث  
ىث  يث  حجىث  يث  حج  رب رب اجل�ثيةاجل�ثية

َقــ�َل َتَع�َلــى: زبزبيئ  جب حب خب مب  

ىب  يب جت حت  ختمت  ىت يت  جث  مث  
ىث  يث  حج رب رب اجل�ثية

�ِد�ُس ُل ال�صَّ اْلَف�صْ

32 اِد�ُس ُل ال�سَّ الَف�سْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

 الَمواِرُد الطَّبِيِعيَُّة 

َمَوادُّ ِمَن الَْرِض َيْســَتْعِمُلها النَّاُس 
فِي َحَياتِِهُم اْلَيْوِميَِّة.

ُخوُر   الصُّ

ْلَبــُة َغْيــُر الَحيَِّة ِمَن  الَْجــزاُء الصُّ
الَْرِض.

 التُّْرَبُة 

ُخــوِر َوَبقاَيا  َخِليــٌط ِمْن ُفَتاِت الصُّ
النََّباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت اْلَميَِّتِة.

َباُل   الدُّ

َلــٌة في  َنَباَتــاٌت َوَحَيواَنــاٌت ُمَتَحلِّ
التُّْرَبِة.

33اِد�ُس ُل ال�سَّ الَف�سْ



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ُخوُر َواْلَمَعاِدُن ُخوُر َواْلَمَعاِدُنال�صُّ ال�صُّ

ُخوَر؟ َوَكْيَف َن�ْسَتِفيُد ِمْنَها؟ ِلَماَذا َيْدُر�ُس اْلُعلََماُء ال�سُّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْهِيَئُة 34التَّ



ُخوَر؟ ُف ال�صُّ نِّ َكْيَف ُن�صَ
الُخُطَواُت

ُخوِر بِاْلَعَدَســِة اْلُمَكبَِّرِة.   1 اأُالِحُظ. َأْنُظــُر إَِلى ِقَطِع الصُّ

ُخوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  َأِصُف َما َأَراُه. فِيَم َتَتَشاَبُه الصُّ

ُخوَر فِي َمْجُموَعاٍت، َوَأْكُتُب َأْسَماَء  ُف. َأَضُع الصُّ نِّ  2 اأُ�صَ

ُخوِر في  ُل َعَدَد الصُّ اْلَمْجُموَعاِت فِي َجْدَوٍل، ُثمَّ ُأَسجِّ
ُكلِّ َمْجُموَعٍة.

ُل. ُأناِقــُش َأْفَراَد َمْجُموَعتِي فِــي َكْيِفيَِّة َتْصنِيِف  َوا�صَ  3 اأََتَ

ُخوِر. الصُّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ُخوِر بُِطُرٍق ُأْخَرى؟  4 َكْيَف ُيْمِكنُنِي َتْصنِيُف الصُّ

ِغيَرٍة ُخوٍر �صَ �صُ

َرٍة َعَد�َصٍة ُمَكبِّ

اأَْحَت�ُج اإلى:

2الخطوُة
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ُخوِر أْكَثُر ُلُيوَنًة ِمْن أَظاِفري. َبْعُض الصُّ

خوُر َب�أ�ْصك�ٍل َواأْحج�ٍم َكِثيَرٍة  →  ُتوَجُد ال�صُّ
َعٍة. وُمَتَنوِّ

ُخوُر؟  َما الصُّ

ُهَناَك َأْشــياُء َيْحُصــُل َعَلْيها النَّاُس ِمــَن اَلْرِض 
َفاْلَماُء  َة.  بيِعيَّ الطَّ اْلَمواِرَد  ى  َوُتَســمَّ َوَيْسَتْعِمُلوَنها، 
ها  ُكلُّ ُخوُر  َوالصُّ َواْلَحَيَواَنــاُت  َباَتاُت  َوالنَّ َواْلَهواُء 

ٌة.  َمَواِرُد َطبِيِعيَّ

ٍة َمْوُجــوَدٌة ِفي اَلْرِض.  ُخوُر َأْشــياُء َغْيُر َحيَّ الصُّ
ُخوِر ُصْلَبٌة. َوَيَْخَتِلُف َبْعُضها َعْن َبْعٍض  َأْغَلُب الصُّ

ْوِن َواْلَمْلَمِس.  ْكِل َواْلَحْجِم َواللَّ ِفي الشَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
ُخوَر َوالَمَعاِدَن؟ َكْيَف َن�ْسَتْخِدُم ال�سُّ

 الُمْفَرَداُت
ُة  ِبيِعيَّ   الَمَواِرُد الطَّ

ُخوُر   ال�سُّ
  الَمَعاِدُن

←

←
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↑  َتــمَّ َنْحــُت اْلِجب�ِل فــي َمَداِئِن �ص�ِلــٍح ُقْرَب اْلُعال �َصــم�َل 
ِنيَن. ِة َقْبَل اآالِف ال�صِّ ُعوِديَّ ِة ال�صُّ غرب اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

ُخوَر؟   ِفيَم َيْسَتْخِدُم النَّاُس الصُّ

ُخــوُر اَلْرَض؛ َفِهَي َمْوُجوَدٌة َتْحَت  ي الصُّ  ُتَغطِّ
ْرَبِة، َوَحتَّى فــي قاِع اْلُمِحيِط.  ــواِرِع َوالتُّ الشَّ

ُخوَر بَِوْصِفَها َمواِرَد؟ َكْيَف َنْسَتْخِدُم الصُّ

ُخوُر ِفي ِصَناَعِة اَلَدَواِت  َلَقِد اْســُتْخِدَمِت الصُّ
ــنيَن، َكَما َأنَّ اْلَكثِيــَر ِمْنها ُيْمِكُن  ُمْنُذ آالِف السِّ
َثنــا اْلُقْرآُن  َنْحُتــُه َوَصْقُلُه َوَطْحُنــُه. َوَلَقْد َحدَّ

اْلَكِريُم َعْن َأْقَواٍم َنَحُتوا ُبـُيوَتُهْم ِفي اْلِجَباِل.

   } ــى:  ــاَل ــَع َت ــاَل  َقـ

} الِحْجر. 82  

�َس  ��ُس َراأْ َنَع النَّ ↑  َقِديًم�، �صَ
ْخِر. اْلَف�أْ�ِس ِمَن ال�صَّ

2 .3 .1 الُمَح�َفَظِة َعَلى ُتَراِث الَمَمَلَكِة االإ�ْصاَلِمَي 
والَعَرِبِي َوالَوَطِنِي َوالَتْعِرْيُف ِبِه

مجتمع حيوي
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َما اْلَمَعاِدُن؟ 

َيْحــُدُث َأْحياًنا َأْن َنْنُظــَر إَِلى َحَجٍر، َفَنــَراُه َيْلَمُع. 
ُخــوِر َتْجَعُلها َتْلَمُع.   الَمَعــاِدُن الَمْوُجوَدُة ِفي الصُّ
ُخوُر.  ُن ِمْنَها الصُّ ٍة َتَتَكوَّ الَمَعاِدُن َأْجزاٌء ُصْلَبٌة َغْيُر َحيَّ
ْوَحُة  ُخوُر ِمْن َمْعِدٍن َأْو َأْكَثَر. ُتَبيُِّن اللَّ ُن الصُّ َقْد َتَتَكوَّ

ِفي اأَلْسَفِل َبْعَض اْستِْعَماالِت اْلَمَعاِدَن.

اْلجراِني��ِت  ْخ��َرُة  �صَ ُن  َتَتَك��وَّ  ↑

َهِذِه ِمْن َمَعاِدَن ُمْخَتِلَفٍة.

الجَراِفيُت

َتْيُت لمْجَنا ا

اْلُفُلوراْيُت

التركَواُز

َ�ْس��َناٍن َمْعُجوُن اأ

ا�ْصِتْعماالُت ال�َمَعاِدِن

َصاِص؟  َما اْلَمْعِدُن الَّذي ُيْسَتْخَدُم ِفي ُصْنِع َأْقالِم الرَّ

اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة
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اأُالِحُظ َبْعَض اْلَمَعاِدِن بِاْستِْخَداِم 

َرٍة، َوُأالِحُظ َما َيْجَعُل  َعَدَسٍة ُمَكبِّ
ُكلًّ ِمْنها ُمْخَتِلًفا َعِن الَخِر.

ــُف. َأْخَتاُر َأْرَبَعَة ُصُخوٍر، َوُأَصنُِّفَها بَِحَســِب َشْكِلها َوَحْجِمها َوَلْونِها - 1 نِّ   اأُ�صَ
َوَمْلَمِسها. 

ُخوُر َوالـَمَعاِدُن؟ - 2 َأْيَن توَجُد الصُّ

ُخوَر َوالَمَعاِدَن؟ - 3 . َكْيَف َنْسَتْخِدُم الصُّ َؤاُل الََساِسيُّ السُّ

اُت اُتَواْلرَيا�ِسيَّ   الُعُلوُم  الُعُلوُم  َواْلرَيا�ِسيَّ
ُبها بَِحَسِب َأْحَجاِمَها. َأِقيُس َحْجَم ُكلِّ  َأْلَتِقُط َثلَثَة ِحَجاَرٍة ِمْن ُمِحيِط َمْنِزلي، َوُأَرتِّ

َلَرى َما إِذا َكاَن َتْرتِيبِي َصِحيًحا َأْم َغْيَر َصِحيٍح. َحَجٍرِ

اَلْرِض  ِفي  َواْلَمَعــاِدُن  ُخــوُر  الصُّ َنِت  َتَكوَّ
ــِنيَن. َولَِكــْي َيْعُثَر النَّاُس  ِخلَل َمليِيِن السِّ
َعَلى الَمَعاِدِن َفإِنَُّهــْم َيْحِفُروَن ِفي اَلْرِض؛ 

َبْحًثا َعْنَها.

ُخوُر َعِن اْلَمَعاِدِن؟   َكْيَف َتْخَتِلُف الصُّ

ُن ِمْن َمَع�ِدَن َكِثيَرٍة. ْخَرُة َتَتَكوَّ َهَذِه ال�صَّ  →

39ْقِويُم التَّ



َعاِلُم الأَْحَجاِر الَكِريَمِة

النَِّســاُء َتْلَبــُس َخَواتِــَم َأْو َأْقَراًطا 
َهِذِه  ِمْن  الَكثِيُر  َنٌة.  ُمَلوَّ َأْحَجاٌر  ِفيَها 
بِاْســِم  ُتْعَرُف  َنِة  الُمَلوَّ اأَلْحَجــاِر 

اأَلْحَجاِر الَكِريَمِة.

ِذيَن َيْدُرُسوَن  واأَلْشَخاُص الَّ
اأَلْحَجاَر الَكِريَمَة ُعَلَماُء 

ُصوَن ِفي ِعْلِم  وَن ُمَتَخصِّ ُجُيوُلوِجيُّ
ُخوِر. الَمَعاِدِن َوالصُّ

ُن  َوَتَتَكوَّ َقاِسَيٌة،  الَكِريَمُة  اأَلْحَجاِر 
ِمْن َمَعاِدَن َناِدَرٍة اْشُتِهَرْت بَِجَمالَِها، 

ُد َواأللَماُس. ُمرُّ ِمْنَها الَياُقوُت َوالزُّ

الَكِريَمِة  اأَلْحَجاِر  َعالُِم  َيْســَتْعِمُل 
َنْوِعَها  لَِتْحِديــِد  ــَة  َأَدَواتِــِه الَخاصَّ
َوِقيَمتَِها، َوَمْعِرَفِة َما إَِذا َكاَنْت َتْحَتِوي 

َعَلى َأيِّ ُشُقوٍق.

َعاِلُم الأَْحَجاِر الَكِريَمِة

ِمَهٌن ُمْرَتِبَطٌة َمَع اْلُعُلوِم

40 ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ



َمِزيٌد ِمَن الِمَهِن

ُم ُمَجْوَهَراٍت مِّ ُم�صَ

َع�ِلٌم ُجُيوُلوِجيٌّ

41ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ــْرَبــُة ــْرَبــُةالتُّ التُّ

ْرَبِة؟ ُخوِر. َماَذا َنِجُد اأَْي�ًضا ِفي التُّ ْرَبُة ِمْن ُفَتاِت ال�ضُّ ُن التُّ َتَتَكوَّ
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ْرَبِة؟ َم�َذا ُيوَجُد ِفي التُّ
الُخُطواُت

َها بِِرْفٍق َفْوَق   1  َأَضــُع َقِليًل ِمَن التُّْرَبِة في ِمْصَفاٍة، ُثمَّ َأُهزُّ

َطَبٍق. 

َبِق بِاْســتِْخداِم َعَدَسٍة  التُّْرَبِة فِي الطَّ اأُالِحُظ. َأْنُظُر إَِلى   2 

ُمَكبَِّرٍة، َوَأْرُسُم َما َأَراُه.

ى ِمَن التُّْرَبِة فِي اْلِمْصفاِة َعَلى َطَبٍق آَخَر، ُثمَّ   3  َأََضُع َما َتَبقَّ

ُأالِحُظ التُّْرَبَة، َوَأْرُسُم َما َأَراُه.

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ُر النََّشـاَط ُمـْسَتْخـِدًما ُتْرَبًة ُمْخَتِلَفًة. ـُل. َأَكــرِّ اأََتَوا�صَ  4 

ُتْرَبٍة

َطَبَقْيِن

ف�ٍةٍ ِم�صْ

َعَد�َصٍة ُمَكّبَرٍة

اأَْحَت�ُج اإلى:
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ْرَبُة؟ َما التُّ

ُخوِر، َوِقَطٍع َصِغيَرٍة ِمْن  ُ َخِليٌط ِمْن ُفَتاِت الصُّ ْرَبة التُّ
َتِة. َهِذِه اْلِقَطُع َتِصيُر  باتاِت َواْلَحَيَواَناِت الَميِّ َبقاَيا النَّ

 . ُموِّ َباَتاِت َعَلى النُّ ْرَبِة، َوُتَساِعُد النَّ ُجْزًءا ِمَن التُّ

َبِة ْ   اأَْنواُع التُّ

ٌة ُتْرَبٌة ِطيِنيَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ْرَبُة؟  ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

 الُمْفَرَداُت
ْرَبُة التُّ
َباُل الدُّ

←

←
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اِكَنةُ َتْحَتِفُظ بَِماٍء َأْكَثَر. َبْعُض  ْرَبُة الدَّ َرُب ِفي َلْونَِها َوَمْلَمِســَها. التُّ َتْخَتِلُف التُّ
، َوَبْعُضها اآلَخُر َخِشٌن فيِه اْلَكثِيُر ِمَن اْلَحَصى. ْرَبِة َناِعَمٌ َأْنواِع التُّ

 . ، َوَبْعَضها اآلَخَر ِطينِيٌّ َكما َأنَّ َبْعَضها َرْمِليٌّ

ْرَبُة؟ ُن التُّ   ِممَّ َتَتَكوَّ

ْرَبِة. َأِصُف ُكلَّ َنْوٍع ِمْن َأْنَواِع التُّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

ٌة ُتْرَبٌة َرْمِليَّ ٌة( ٌة )�َسْطِحيَّ ُتْرَبٌة ِزَراِعيَّ
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ْرَبِة ُت�َصّمى  َبَقُة ِمَن التُّ → َهِذِه الطَّ
ِة. ْطِحيَّ ْرَبَة َتْحـَت ال�صَّ التُّ

ْرَبُة؟ ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

َن؛ َحْيُث  ْرَبُة إَِلى َوْقٍت َطويٍل لَِتَتَكوَّ َتْحَتاُج التُّ
ُخــوُر َواْلَمَعاِدُن إِلى ِقَطٍع َأْصَغَر،  َتَتَفتَُّت الصُّ
َتِة،  الَميِّ َواْلَحَيَواَناِت  َباَتــاِت  النَّ َبَقاَيا  ُل  َوَتَتَحلَّ
ا َيْجَعُل  ْرَبــِة، ِممَّ ًيا في التُّ لُِتْصبَِح ُجــْزًءا ُمَغذِّ

راَعِة. ْرَبَة َأْفَضَل لِلزِّ التُّ

ْرَبــِة  التُّ ِمــَن  َبَقــُة  الطَّ →  َهــِذِه 
َة.  ــْطِحيَّ ال�صَّ ْرَبــَة  التُّ ى  ُت�َصــمَّ
ب�ت�ِت؛  ِلُنُمــوِّ النَّ ُل  اإِنَّه� االأَْف�صَ
َبَق�يــ�  َعلــى  َتْحَتــوي  الأَنَّهــ� 

َنَب�َت�ٍت َوَحَيوان�ٍت ُمَتَحلَِّلٍة.

اجعل طفلك/طفلتك يتفحص مكونات 
التربة عندما تجلسان في حديقة الحي.

ن�ص�ط اأ�صري
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ُن  → َهــذا اْلِجــْذُع اْلُمتــ�آِكُل واْلُمَتَعفِّ
ِبـــــُح ُجــْزًءا ِمــــــَن  �َصــَيَتَحلَُّل َوُي�صْ

ْرَبِة.  التُّ

َأْعَمــُل َكْوَمَة ُدبــاٍل. َوُأِضيُف 
التُّْرَبَة،  َأْخِلُط  ُثــمَّ  إِلْيَها،  الَماَء 
ًة فِي  َواأُالِحــُظ التََّغيُّــَراِت َمــرَّ

الُْسبوِع. 

ْرَبِة ِمْن  َل اَلْشــياِء في التُّ ُيْمِكُن َأْن ُأالِحَظ َتَحلُّ
تِي َتْحُدُث ِفيها، َوَذلَِك بَِعَمِل  َراِت الَّ َغيُّ ِخَلِل التَّ
َبــاُل ُتْرَبٌة َتْحِوي اْلَكثِيَر ِمْن َبَقاَيا  َكْوَمِة ُدَباٍل. الدُّ

َلِة.  َباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت الُمَتَحلِّ النَّ

َباَتاِت؟  ْرَبِة َأْفَضُل لِِزَراَعِة النَّ   َأيُّ َطَبقاِت التُّ

ِن التُّْرَبِة؟ - 1 ـَت�ُبُع. َما َمَراِحُل َتَكوُّ التَّ

ُث. َما الَْنَواُع الُمْخَتِلَفُة للتُّْرَبِة؟ - 2 َأَتَحدَّ

ُن التُّْرَبُة؟  - 3 . َكْيَف َتَتَكوَّ َؤاُل الََساِسيُّ السُّ

ُة   حَّ ُةَواْل�سِّ حَّ   الُعُلوُم  الُعُلوُم  َواْل�سِّ

( َأماَم ما ُيؤَكُل  َأْعَمُل َقائَِمًة بَِأْســَماِء َنَباَتاٍت َتْنُمو ِفي بِيَئتِي، ُثمَّ َأَضُع  إَِشــاَرَة  )
ِمْنها.

47ْقِويُم التَّ



ْرَبِة َيْحَتِفُظ بِالَماِء؟ َأيُّ َأْنَواِع التُّ

يَّاٍت  ْرَبِة بَِكمِّ ُف َكْيَف َتْحَتِفــُظ َأْنَواٌع ُمْخَتِلَفٌة ِمــَن التُّ َأَتَعرَّ
ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَماِء.

َم�َذا اأَْعَمُل ←

 1   َأْسَتْخِدُم الَقَلَم الَرَصاٍص لَِعَمِل َثَلَثِة ُثُقوٍب ِفي َقاِع ُكـلٍّ 

ِصَق )أ( َعَلى الَكْأِس اُلوَلى،  ِمَن الَكْأَسْيِن، ُثمَّ َأَضُع اللَّ
انَِيِة. ِصَق )ب( َعَلى الَكْأِس الثَّ واللَّ

 1اْلُخْطَوُة

 2  اأَِقي�ُس. َأْمأَلُ الَكْأِس )أ( بُِتْرَبٍة َرْمِليٍَّة.

 3  اأَِقي�ُس. َأْمأَلُ الَكْأِس )ب( بُِتْرَبٍة طِينِيٍَّة.

اأَْحَت�ُج اإَِلى:

َك�أْ�َصْيِن

َك�أْ�َصْي ِقَي��ٍس

ٍة ُتْرَبٍة َرْمِليَّ

�َص�َعٍة

ٍة ُتْرَبٍة ِطيِنيَّ

��ٍس َقَلِم َر�صَ

 3اْلُخْطَوُة

 َأُكوُن َحِذًرا ِعْنَد اْستِْخَداِم الَقَلَم الَرَصاْص

48 ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ



َن�َساٌط ا�ْسِتْق�َساِئيٌّ

ُع. َأيُّ الَكْأَسْيِن َسَيِسيُل الَماُء ِمْن َقاِعَها َأْكَثَر؟ َولَِماَذا؟  4  اأََتَوقَّ

ْمِســُك ُكلَّ َكْأٍس َفْوَق َكْأِس ِقَياٍس، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلى َزِميِلي َصبَّ َكْأٍس ِمَن   5  َأُ

ْرَبِة. الَماِء َداِخَل ُكلِّ َكْأٍس ِمَن التُّ
 5اْلُخْطَوُة

تِي َساَلْت ِفي َكْأِس الِقَياِس. َة الَماِء الَّ يَّ  6 اأَِقي�ُس. َبْعَد َخْمِس َدَقائَِق، َأِقيُس َكمِّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر ←

ُب. َباِت؟ َولَِماَذا؟ ُأَجرِّ ْرَبِة اَلْفَضُل لُِنُموِّ النَّ ُع. َأيُّ َنْوٍع ِمَن التُّ اأََتَوقَّ

49ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ



ِل ال�ص�د�س ُمراَجَعُة اْلَف�صْ

�ِلَيِة ِب��ْصِتْخَداِم اْلَكِلَمِة اْلُمَن��ِصَبِة:  اأُْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ُن - 1 ٍة َتَتَكوَّ ...................................................... َأْجــَزاٌء ُصْلَبٌة َغْيُر َحيَّ

ُخوُر. منها الصُّ

 ُتَغطِّي ........................................................... الَْرَض، َوَقْد َتِجُدَها - 2
َواِرِع، َوَحّتَّى فِي َقاِع الَبْحِر. َتْحَت الشَّ

َلِة. - 3  ................................... ُتْرَبٌة َتْحِوي الَكثِيَر ِمْن َبَقاَيا النََّباَتاِت، َوالَحَيَواَناِت الَمتَحلِّ

4 -. َتْخَتِلُف.................................... فِي َلْونَِها َوَمْلَمِسَها، َوُتَساِعُد النََّباَتاِت َعَلى النُُّموِّ

ُخوُر َواْلَمَعاِدُن َأْمثَِلٌة َعَلى .................................................... - 5 النََّباَتاُت َواْلَماُء َوالصُّ

ْرَبُة التُّ

الَمَعاِدُن

ُخوُر الصُّ

َباُل الدُّ

ِة بِيِعيَّ الَمَواِرِد الطَّ

   

50 ِل ال�ّص�ِد�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�صْ



           

�ِلَيِة:  اأُِجيُب َعِن االأَ�ْصِئَلِة التَّ

ُخوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  - 6 اأَُق�ِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه الصُّ

 فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه الَْنَواُع ِمَن التُّْرَبِة، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  - 7

َرَر َلَها؟ َولَِماَذا - 8 بِيِعيَِّة. َكْيَف ُنَســبُِّب الضَّ . َأْكُتُب َقاِئَمًة بِالَمَواِرِد الطَّ ُم�ْصــِكَلٌة َوَحلٌّ
َيِجُب االْهتَِماُم بَِها؟

بِيِعيَُّة؟ - 9 َما َمَواِرُد الَْرِض الطَّ

51ِل ال�ّص�ِد�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�صْ



َتْقِومُي الأََداِء

52 اِد�ُس: َتْقِويُم الأََداِء ُل ال�سَّ الَف�سْ

ْبَِة  اِئ�صُ التُّ َخ�صَ

ُمَها، َوَأَضُع  	 ُز َثَلَث َأْوَراٍق، َوُأَرقِّ ْرَبِة. ُأَجهِّ َناٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن التُّ َأْجَمُع َثَلَث َعيِّ
ِص َخَصائِِص ُكلٍّ ِمْنَها. ِمْلَعَقًة َواِحَدًة. ُثمَّ َأْسَتْخِدُم الَعَدَسَة لَِتَفحُّ

ْوَن،  	 َلَثِة )اللَّ ْرَبِة  الثَّ ُح َخَصائَِص َأْنَواِع التُّ ُم َلْوَحًة، َوَأْرُسُم َجْدَوًل ُيَوضِّ ُأَصمِّ
ًة َأْو َرْطَبًة، َحْجَم الُفَتاِت، َشْكَل الُفَتاِت(. َجافَّ

َأَتَواَصُل َمَع ُزَمَلئِي، َوَأْعِرُض َعَلْيِهْم َنَتائِِجي. 	
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53ِد�ُس: َتْقِويُم االأََداِء� ُل ال�صَّ الَف�صْ

ْوُن اللَّ

ٌة اأَْم َرْطَبٌة َجافَّ

َحْجُم الُفَتاِت

�َسْكُل الُفَتاِت

ُتْرَبة 3ُتْرَبة 2ُتْرَبة 1

←  ، فِّ الصَّ ِفي  لِي  َزِميٍل  َمَع  َأَتَعاَوُن 
َوُأَشاِرُكُه َنَتائِِجي.

َلَثِة  ← الثَّ ْرَبِة  التُّ َأْنــَواِع  َبْيَن  ُأَقاِرُن 
تِــي َجَمَعَها  ْرَبــِة الَّ َوَأْنــَواعِ التُّ
َزِميِلي، َوَأِصــُف َكْيَف َتْخَتِلفُ 

ْرَبِة. َأْو َتَتَشاَبُه َأْنَواُع التُّ



تِي َجَمَعْتَها ِمْن َحِديَقِة َمْنِزلَِها. ُخوِر الَّ ا لِلصُّ  1 َرَسَمْت ُنوَرُة َرْسًما َبَيانِيًّ

تِي َجَمَعْتَها؟  ُخوَر الَّ َأيُّ الِعَباَراِت اآلتَِيِة َتِصُف الصُّ

َخْمُس ُصَخوٍر َناِعَمِة الَمْلَمِس أ. 

َثَمانِي ُصُخوٍر َخِشَنِة الَمْلَمِسب. 

َثَلُث ُصُخوٍر َطِريٍَّةج. 

 تِْسُع ُصُخوٍر َقاِسَيٍة   د. 

وَرِة الُمَجاِوَرِة:  2 َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َباَتاِت  ْرَبِة اَلْفَضَل لُِنُموِّ النَّ َبَقُة ِمَن التُّ ُتَعدُّ َهِذِه الطَّ
َها َتْحَتِوي َعَلى: َلنَّ

َمَعاِدَن  أ. 

الَهَواِء َبْيَن ُحَبْيَباتَِهاب. 

َتٍةج.  ُصُخوٍر ُمَفتَّ

َِلٍةد.  َبَقاَيا نَباَتاٍت َوَحَيَواَناٍت ُمَتَحلَّ

١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

lá« p°SÉ nb lá sj pô nW p¢ù nªr∏nŸG oáª pYÉnfp¢ù nª∏nŸG oá næ p°û nN

وَذُج اْخِتَب�ٍر َنُ

54 �ِد�ُس: َتْقِويُم االأََداِء ُل ال�صَّ الَف�صْ



�ُء الَف�صَ
اِبَعُة الَوْحَدُة الرَّ

َلَقاٍت َضْخَمٍة َيْعَتِقُد الُعَلَماُء  َيَتَميَُّز َكْوَكُب ُزَحَل بَِحَ
ُن ِمْن َمَوادَّ ُمْخَتلَِفٍة، ِمنَْها الَجلِيُد. َها َتَتَكوَّ َأنَّ



الأَر�ض َو ال�سماءالأَر�ض َو ال�سماء
 

........................ 
ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

اللَّْيِل  َتَعاُقَب  الأَْر�ِس  َدَوَراُن  ُب  ُي�َسبِّ َكْيَف   
َهاِر؟ َوالنَّ

اِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َنِة؟ وُل ِخَلَل ال�سَّ ُ الُف�سُ  َكْيَف َتَتَغيَّ

اِء. َمْنَظٌر ِللأَْر�ِس ِمَن الَف�سَ

األعراف

اِبُع ُل ال�سَّ 56الَف�سْ

اِبُع ُل ال�سَّ اِبُعاْلَف�سْ ُل ال�سَّ اْلَف�سْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

َوَرانِيَُّة لِْلَْرِض الَحَرَكُة الدَّ

َحَرَكٌة َحْوَل ِمْحَوٍر.

ِمْحَوُر اْلَْرِض

َخطٌّ َمْرَكِزيٌّ َيُدوُر َحْوَلُه اْلِجْسُم.

َمَداُر الَْرِض

َمَســاٌر َتْتَبُعــُه الَْرُض فِــي َأْثناِء 
ْمِس. َدَوَرانَِها َحْوَل الشَّ

ِبُع� ُل ال�صَّ الَف�صْ 57



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْيِل؟ َماُء ُمْظِلَمًة ِفي اللَّ  لَِماَذا َتِصيُر السَّ

َهاُر  َهاُر اللَّْيُل َوالنَّ اللَّْيُل َوالنَّ

اإلسراء.

58 ْهِيَئُة التَّ



اال�ْصِتْك�َص�ُف59

ْم�َس ِفي اللَّْيِل؟  ِلَم�َذا ال َنَرى ال�صَّ
الُخُطَواُت

 1  َأِقُف َعَلى ُبْعِد َعْشِر ُخُطَواٍت ُمَواِجًها لَزِميِلي.

ُه َضْوَء ِمْصَباٍح َيَدِويٍّ َنْحَو َزِميِلي. ُيَمثُِّل اْلِمْصَباُح   2  ُأَوجِّ

ْمَس، َوُيَمثُِّل َزميِلي الَْرَض. اْلَيَدِويُّ الشَّ

عُ. َأْطُلُب إَِلى َزِميِلي َأْن َيُدوَر َحْوَل َنْفِســِه  اأََتَوقَّ  3 

وَء َأِو  ْوِء. َهْل َســَيَظلُّ َيَرى الضَّ بُِبــْطٍء َأماَم الضَّ
ُب َذلَِك. اْلِمْصَباَح َداِئًما؟ ُأَجرِّ

اأَ�ْصــَتْنِتُج. َكْيَف ُيَبيُِّن َهَذا النَُّمــوَذُج َعَدَم ُرْؤَيتِنا   4 

ْمِس فِي اللَّْيِل؟ للشَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر
اأَْعَمُل َنُموَذًج�. َأْطُلُب إَِلى َزِميِلي َأْن َيُدوَر َحْوَل َنْفِسِه َأَماَم اْلِمْصَباِح   5 

ُب َذلَِك. َماَذا ُيَمثُِّل َهَذا النَُّموَذُج؟ اٍت؟ ُأَجرِّ َثلَث َمرَّ

2الُخْطَوُة

 
َب�ٍح َيَدِويٍّ ِم�صْ

اأَْحَت�ُج اإلى:



َهاِر؟ ْيِل َوالنَّ َما َسَبُب ُحُدوِث اللَّ

َتُدوُر اَلْرُض َحْوَل َنْفِســَها باْســتِْمراٍر، َوُيْعَرُف َهَذا 
َنا اَل َنْشعُـــرُ بَِذلَِك،  ِة لأَِلْرِض. إِنَّ َوَرانِيَّ بالَحْرَكــِة الدَّ

ْحَظِة.  َوَلِكنَّ َهَذا َيْحُدُث َدائًِما َحتَّى ِفي َهِذِه اللَّ
َهاُر في  َهاَر. َيُكوُن النَّ ْيَل َوالنَّ َدَوَراُن اَلْرِض ُيَسبُِّب اللَّ
ــْمَس، َوِفي اْلَوْقِت  َجانِــِب اَلْرِض الَّذِي ُيَواِجُه الشَّ

ْيُل ِفي اْلَجانِِب الَخِر ِمَن اَلْرِض. َنْفِسِه َيُكوُن اللَّ

َج�ِه َنْف�ِصِه. ُهَن� ُتَواِجُه  االأَْر�ُس َتُدوُر َداِئًم� ِفي االتِّ
ْم�َس؛ َوِلَهَذا َيُكوُن  ُة ال�صَّ ُعوِديَّ ُة ال�صُّ الَمْمَلَكُة الَعَرِبيَّ

اْلَوْقُت ِفيَه� َنَه�ًرا.

َدَوَراُن االأَْر�ِس 

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َكْيَف ُي�َس��بُِّب َدَوَراُن الأَْر�ِس َتَعاُقَب اللَّْيِل 

َوالنََّهاِر؟

 الُمْفَرَداُت
ُة َوَراِنيَّ الَحَرَكُة الدَّ

الِمْحَوُر

←

←

بعد االأر�س عن ال�صم�س في هذه ال�صور تقريبي
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ى اْلِمْحَوَر، َوُهــوَ َيُمرُّ بَِمْرَكِز  اَلْرُض َتدُوُر َحْوَل َخطٍّ َوْهِميٍّ ُيَســمَّ
اِل إَِلى اْلَجُنوِب. َتُدوُر اَلْرُض َدْوَرًة كاِمَلًة َحْوَل  ــمَ اَلْرِض ِمَن الشَّ
ْيــــلُ  ْمِس؛ لَِذا َيَتَعاَقُب اللَّ ِمْحَوِرَها ُكلَّ َأْرَبٍع َوِعْشِريَن َساَعًة َأَماَم الشَّ
َهاُر ُكلَّ َيـْوٍم.         َوالنَّ

 الَحّج.

َهاِر َفَقْط؟ ْمِس ِخالَل النَّ   لَِماَذا َنَرى َضْوَء الشَّ

االأَْر�ِس  ِمْحَوُر 

ِمْحَوٌر

َهِل اْلَوْقُت َنَهاٌر َأْم َلْيٌل ِفي الَمْمَلَكِة 
ِة؟ َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟ ُعوِديَّ ِة السُّ الَعَربِيَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

بعد االأر�س عن ال�صم�س في هذه ال�صور تقريبي
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كُ؟ َّهَا تَتَحَـرَّ ْمُس َوكَـأن لِمَاذَا تَبْـُدو الشَّ

اَلْرِض، واَلْرُض َتُدوُر  َنْحُن َنِعيُش َعَلى َســْطحِ 
َماِء َيْبُدو لَنا َكَأنَّ  ْمِس. ِعْنَدَما َننُظُر إلى السَّ َحْوَل الشَّ
َلِل  َماِء. َتْسَتِطيُع ُرْؤَيَة الظِّ ُك ِفي السَّ ــْمَس َتَتَحرَّ الشَّ
اِء. َوَيْبُدو  ُمْخَتِلًفا ِمْن  ْمُس لأَلْشــيَ ُنَها الشَّ تِي ُتَكوِّ الَّ

َهاِر. َوْقٍت إَِلى آَخَر ِخلَل النَّ

ــْمَس ُمْنَخِفَضٌة َأْكَثَر  ِويلُة َتْعنِي َأنَّ الشَّ ــلُل الطَّ الظِّ
؛  ٌة ِفي َحَيــاِة النَّاِسِ يَّ لِّ َلــُه َأَهمِّ ُر الظِّ ــَماِء. َتَغيُّ ِفــي السَّ

لِّ  َر الظِّ َلَواِت اْلَخْمــِس. إِنَّ َتَغيُّ َفاْلُمْســلُِموَن اَلَوائُِل َكاُنــوا َيْعِرُفوَن بِِه َأْوَقــاَت الصَّ
ــهِ ِفي اْلَكــْوِن.     آَيــٌة ِمــْن آَياِت اللَّ

  الُفْرَقان.

َحَرَكَة  ُح  ُيَوضَِّ َنُموَذًجا  َأْعَمُل 
َأَتـــَتبَُّع  َماِء.  ْمِس فِي السَّ الشَّ
َماِء  السَّ فِي  ــْمِس  الشَّ َحَرَكَة 
ِخــلَل الَيْوِم.َأْحَذُر. ال َأْنُظُر 

ْمِس ُمَباَشَرًة. إِلى الشَّ

اأَنَّ  َلَنــ�  َيْبــُدو  اْلُغــُروِب،  ِعْنــَد 
م�ِء. ْم�َس َغ�َبْت ِفي ال�صَّ ال�صَّ

َنــَرى  هـــــ�ِر  النَّ ــِف  ُمْنَت�صَ فــي 
َم�ِء. ْم�َس َع�ِلَيًة ِفي ال�صَّ ال�صَّ

َب�ِح َيْبــــُدو َلَنـــــــ� اأَنَّ  ِفي ال�صَّ
م�ِء. ْم�َس َتْرَتِفُع ِفي ال�صَّ ال�صَّ

َم�ِء.  ْم�ِس ِفي ال�صَّ َه�ِر اْعِتَم�ًدا َعَلى َمْوِقِع ال�صَّ لِّ ِخاَلَل �َص�َع�ِت النَّ ُر ُطوُل الظِّ ↓ َيَتَغيَّ

5:30 ع�صًرا 12:00 ظهًرا 8:00 �صباًحا
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ماِء؟ ُك ِفي السَّ َها َتَتَحرَّ ْمُس َوَكَأنَّ    لَِماَذا َتْبُدو الشَّ

. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َأْعِرَف اْلَوْقَت إَِذا َلْم َيُكْن َلَديَّ َساَعٌة؟- 1  ُم�ْصِكَلٌة َوَحلٌّ

َهاِر؟- 2 ْيُل َعِن النَّ ِفيَم َيْخَتِلُف اللَّ

َهاِر؟ - 3 ْيِل َوالنَّ . َكْيَف ُيَسبُِّب َدَوَراُن اَلْرِض َتَعاُقَب اللَّ َؤاُل الَساِسُّ    السُّ

َغُة َغُةواللُّ       الُعُلوُمالُعُلوُم  واللُّ

ْيِل َوالنَّهاِر. ُأَحاِوُل َأْن ُأْنِشَد ُأْنُشوَدًة َعِن اللَّ
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َماِء. ُك ِفي السَّ ُه َيَتَحرَّ ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة َيْبُدو الَقَمُر َوَكَأنَّ

تِي َتَقُع ِضْمَن  ُمَحاَفَظُة َحْقٍل بِِمْنَطَقِة َتُبوَك؛ َوالَّ
َمْشُروِع                                      َمِديَنِة اْلُمْسَتْقبِل.



64 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء َوالتَّ

َت�ِئِج �ِء: ا�ْصِتْخاَل�ُس النَّ َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

اأََتَعلَُّم← 

ُهْم َيْســَتْخِدُموَن ُمَلَحَظاتِِهْم  َتائَِج َفإِنَّ ِعْنَدَما َيْســَتْخِلُص الُعَلَماُء النَّ
لَِتْفِسيِر َما َيْحُدُث.

وَرِة. َفاِطَمُة َنَظَرْت إَِلى َهِذِه الصُّ

َماُء ُمْظِلَمٌة. َكاَنْت َفاِطَمُة َقْد َرَأْت  َرَأْت َفاِطَمُة َأْضَواَء الَمَناِزِل َوالسَّ
ْيِل  وَرَة ِفي اللَّ َبْعَض َهِذِه الَمَناِزِل ِمْن َقْبُل، َفاْســَتْنَتَجْت َأنَّ َهِذِه الصُّ

تِي َتْسُكُنَها. ِفي الَمِديَنِة الَّ
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ُع65 َو�سُّ الإِْثَراُء َوالتَّ

ُب←  اأَُجرِّ

َتائَِج  ْخِلُص النَّ َلِل، ُثمَّ َأْســتَ ُأاَلِحُظ َأْطَواَل الظِّ
َهاِر. َحْوَل الَوْقِت ِفي النَّ

َراِب، َوَأَضُع   1  َأَضُع ُعوًدا ِفي ِوَعاٍء ِمــَن التُّ

َراَب ِفي َمَكاٍن ُمْشِمٍس. التُّ

 2  َأْنُظُر إَِلــى الُعوَد ِفي َأْوَقــاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن 

َهاِر، بَِحْيُث َأْجِلُس ِفي الَمَكاِن َنْفِسِه ِفي  النَّ

َهاِر َعَلى ُكلِّ َرْسَمٍة  ، ُثمَّ َأْكُتُب َوْقَت النَّ لَّ َس َوالُعوَد َوالظِّ ــمْ ٍة. َأْرُسُم الشَّ ُكلِّ َمرَّ

في الَجْدَوِل َأْدَناُه.

َلُل َأْطَوَل َما  َلُل؟ َوَمَتى َكاَنِت الظِّ َرِت الظِّ  3  اأَُقــ�ِرُن. ُأَناِقُش َزِميِلي َحْوَل َكْيَف َتَغيَّ

ُيْمِكُن؟

لُّ َطِويًل؟  َهاِر َيُكوُن الظِّ َت�ِئَج. ِفي َأيِّ َوْقٍت ِمَن النَّ  4  اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ

الَوْقت .........................................الَوْقت .........................................الَوْقت .........................................

لِّ ................................... لِّ ...................................ُطوُل الظِّ لِّ ...................................ُطوُل الظِّ ُطوُل الظِّ
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اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

وَرُة؟ َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟  َنِة ُتِشيُر الصُّ إَِلى َأيِّ ُفُصوِل السَّ

وِل وِل�َصَبُب ُحُدوِث اْلُف�صُ �َصَبُب ُحُدوِث اْلُف�صُ
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ٍل؟ ��ُس ِفي ُكلِّ َف�صْ َم�َذا َيْلَب�ُس النَّ
الُخُطَواُت

 1  ُأْحِضُر َوَرَقًة وَأْكُتُب فِي ُكلِّ َزاِوَيٍة ِمنَْها اْسَم َأَحِد 

اْلُفُصوِل.
ِت ُصَوًرا لَِملبَِس ُمْخَتِلَفٍة.  2  َأُقصُّ ِمَن اْلَمَجلَّ

اْلَملبِِس  ُصَوِر  ِمْن  َمْجُموَعٍة  ُكلَّ  ـُف. ُأْلِصُق  نِّ  3  اأُ�صَ

بَِجانَِب اْسِم اْلَفْصِل الَّذي ُتنَاِسُبُه.

ت�ِئَج. َماَذا َيْلَبُس النَّاُس فِي ُكلِّ َفْصٍل   4   اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ

نَِة؟ ِمْن ُفُصوِل السَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر
بَِحَسِب  َمْجُموَعاٍت  فِي  َملبِِســي  ُف. َأَضُع  نِّ  5  اأُ�صَ

ُح َكْيَف َصنَّْفُتَها. اْلُفُصوِل، َوُأَوضِّ

َوَرِقٍ

اأَْقاَلِم َتْلِويٍن 

َمَجاّلٍت

َق�سٍّ ِمِِ

َقٍة ٍة اَل�صِ َم�دَّ

اأَْحَت�ُج اإلى:

2الُخْطَوُة
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بَِماَذا َنِصُف اْلُفُصوَل؟ 

ُر َلْوُن  ُكلُّ َفْصٍل َلُه َطْقٌس ُمْخَتِلٌف. َفِفي اْلَخِريِف َيَتَغيَّ
َأْوَراِقِ َبْعــِض اَلْشَجاِر َوَتَتَساَقُط، َوَيِميُل اْلَهَواُء إَِلى 

اْلُبُروَدِة.
َتاِء َفإِنَّ اْلَهَواَء َيِصيُر َباِرًدا، َوَتَتَساَقُط اَلْمَطاُر  ا ِفي الشِّ  َأمَّ
َهاُر َأْقَصَر  ُلوُج ِفي َبْعِض اْلَمناِطِق. َوِفيِه ُيْصبُح النَّ َأِو الثُّ
ِقيَلَة. ولَِكْي  ْيــِل، وَيْلَبُس النَّاُس الَملبِــَس الثَّ ِمَن اللَّ
ُتَحاِفَظ اْلَحَيَواَناُت َعَلى ِدْفِء َأْجَســاِمَها َفإِنَّ َبْعَضَها 
َيْدُخُل ُجُحوَرُه، وَبْعَضَها ُتَهاِجُر إَِلى َمَناِطَق َأْكَثَر ِدْفًئا. 

ُر  َتَت�َص�َقُط اأَْوَراُق َبْع�ِس ااْلأَ�ْصَج�ِر َوَيَتَغيَّ   ↑

ِل اْلَخِريِف. َلْوُنَه� ِفي َف�صْ
ُلوِج َعَلى ِجَب�ِل اللَّْوِز ِفي  َت�َص�ُقُط الثُّ   ↑

َت�ِء. ِل ال�صِّ َمِديَنِة َتُبوَك ِفي َف�صْ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َنِة؟ وُل ِخَلَل ال�سَّ َكْيَف َتَتَغيَُّر الُف�سُ

 الُمْفَرَداُت
َمَداُر الأَْر�ِس

←

←
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الأَْر�َض  ي  ُيَغطِّ ِبيِع،  الرَّ ِل  َف�صْ ِفي   ↑

ُر ُمْزِهٌر. ِب�َصاٌط اأَْخ�صَ
ْيِف. ا َوَطِوياًل ِفى ال�صَّ هاُر َحارًّ ↑  َيُكوُن النَّ

ْقــسُ َأْدَفَأ، َوَتْبَدُأ اأَلْزَهاُر  بيِع ُيْصبُِح الطَّ ِفي َفْصِل الرَّ
َتْخُرُج الَحَيَواَناُت ِمْن ُجُحوِرَها. َتَتفتَُّح، َوَ

ِة  ْيــِف ُهَو َأْكَثُر اْلُفُصــوِل اْرتَِفاًعا ِفي َدَرَجَ َفْصُل الصَّ
ْيِل. َما  َهاُر َأْطَوَل ِمــَن اللَّ الَحــَراَرِة، َوِفيِه ُيْصبِــُح النَّ
ْيَف؟ َتَتَعاَقــُب اْلُفُصوُل ِمْن  اْلَفْصُل الَِّذي َيِلــي الصَّ

َجِديٍد، اْلَواِحُد تِْلَو اآلَخِر.

تاِء؟ ْيِف َعْن َفْصِل الشِّ  ِفيَم َيْخَتِلُف َفْصُل الصَّ

ُم َطَبًقا َوَرِقيًّا إَِلى َأْرَبَعِة  ُأَقسِّ
َأْقَسـاٍم ُمَتَساِوَيٍة ألَُبيَِّن ُكلَّ 
َأْرُســُم  َأَتَواَصُل.  َفْصٍل. 
َفْصٍل،  ُكلِّ  فِــي  َأْفَعُلُه  َما 

ُث َعْن َذلَِك. َوَأَتَحدَّ

ْف�ِصرُي69 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َمَيــالُن االأَْر�ــسِ فــي اأَْثَنــ�ِء َدَوَراِنَهــ� َحْوَل َمَيالُن االأَْر�ِس
وِل َر اْلُف�صُ ُب َتَغيُّ ْم�ِس ُي�َصبِّ ال�صَّ

َما َسَبُب ُحُدوِث اْلُفُصوِل؟

ــمِْس؟  َهْل َتْعَلُم َأنَّ اَلْرَض َتُدوُر َحْوَل َنْفِســَها َوَتُدوُر َأْيًضا َحْوَل الشَّ
ى  ــْمِس ُيَسمَّ َواْلَمَســاُر الَِّذي َتْتَبُعُه اَلْرُض في َأْثناِء َدَوَرانَِها َحْوَل الشَّ
َمَداَر الَْرِض. َتْحتاُج اَلْرُض إَِلى َسَنٍة َكاِمَلٍة )365 َيْوًما َتْقِريًبا( لُِتْكِمَل 

ْمِس. َدْوَرًة َواِحَدًة َحْوَل الشَّ
َهاِر َسَبُبُه  َدَوَراُن اَلْرِض َحْوَل ِمْحَوِرَهـا. ْيِل َوالنَّ َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ َتَعـاُقَب اللَّ

َها َتُدوُر َدائًِما َمَع اتَِّجاِه َمَيَلِن ِمْحَوِرَها. َوَلنَّ ِمْحَوَر اَلْرِض َمائٌِل َفإِنَّ

بِيُع الرَّ
َتاُء الشِّ

الَخِريُف
َيُكوُن  ِعْنَدمــا 
الَمْمَلَكِة  ِفي  ِشَتاًء  اْلَفْصُل 
َيُكوُن  ِة  وِديَّ ــعُ السُّ ِة  الَعَربِيَّ

ا. َصْيًفا ِفي َجُنوِب إْفِريقيَّ

70 ْف�ِصُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ُة  ُعوِديَّ ُة السُّ ِفي َأيِّ الُفُصوِل َتُكوُن الَمْمَلَكُة الَعَربِيَّ
ْمِس؟  ِفي الِجَهِة الَمائَِلِة َبِعيًدا َعِن الشَّ

ِس َفإِنَّ َمَيلَن اَلْرِض ُيَسبُِّب  ــمْ ِعْنَدما َتُدوُر اَلْرُض َحْوَل الشَّ
ــْمِس  َتَعاُقب اْلُفُصــوَل اَلْرَبَعَة؛ فاْلُجْزُء اْلمائُِل في اتِّجاِه الشَّ

ْمِس َيُكوُن َأْبَرَد. َيُكوُن َأْدَفَأ، َواْلُجْزُء اْلَمائُِل َبِعيًدا َعِن الشَّ
ِه اْلَجِليَلِة َعَلى  َهاِر واْلُفُصوِل اَلْرَبَعِة ِمْن نَِعِم اللَّ ْيِل َوالنَّ َتَعاُقُب اللَّ
َها َشَواِهُد َعَلى َعَظَمتِِه َوَبِديِع ُصْنِعِه. ها، َكَما َأنَّ اْلَمْخُلوَقاِت ُكلِّ

ْمِس؟  َماَذا َيْحُدُث َعَلى اَلْرِض ِخالَل َدْوَرٍة َكاِمَلٍة َحْوَل الشَّ

بِيِع، َوِفيَم - 1 َتاِء َوالرَّ ْقُس ِفي َفْصَلْي الشِّ  اأَُق�ِرُن. ِفيَم َيَتَشاَبُه الطَّ
َيْخَتِلُف؟

َتاِء؟- 2 ْيِف َوالشِّ َما َسَبُب ُحُدوِث الصَّ

َنِة؟- 3 ُ الُفُصوُل ِخَلَل السَّ . َكْيَف َتَتَغيَّ َؤاُل الَساِسُّ    السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ
َرٍة َعِن اْلُفُصوِل اَلْرَبَعِة. اَسٍة ُمَصوَّ ًنا لَِعَمِل ُكرَّ َأْسَتْعِمُل َوَرًقا ُمَلوَّ

ْيُف الصَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

ْف�ِصُي71 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



72 ُع َو�صُّ االإْثَراُء  والتَّ

وِل الَمَرُح َمَع الُف�صُ
تِي َأُقوُم بَِها َطَواَل  ُر ِفي الُفُصوِل اَلْرَبَعِة َواَلْعَمــاِل الَّ ُأَفكِّ
ْفِكيِر  الَِيَتْيِن لُِمَساَعَدتِي َعَلى التَّ وَرَتْيِن التَّ الَعاِم. َأْسَتِعيُن بالصُّ

تِي ُأِحبُّ الِقَياَم بَِها. ِفي اَلْعَماِل الَّ



ا  نَا مَ بِرُ خْ نَــةِ تُ ارَ قَ ابَــةُ لِلمُ تَ الكِ
ا  مَ وََ  ، فِيــهِ ــيَاءُ  شْ األَ تَلِفُ  تَخْ

. ابَهُ فِيهِ تَشَ تَ

 

يْفِ  يِ الصَّ لَ الٍ فِي فَصْ مَ هُ مِنْ أَعْ سُ ارِ مَ ا أُ نَ بَيْنَ مَ ارِ قَ ةً ألُ تُبُ قِصَّ أَكْ
فِ  تِالَ اخْ هِ وَ ــابُ نْ تَشَ ثَرَ عَ اتٍ أَكْ ومَ لُ عْ َ مَ ة نُ القِصَّ مِّ . أُضَ ــتَاءِ الشِّ وَ

. ولِ صُ الفُ

   

����٧٣      

ا  نَا مَ بِرُ خْ نَــةِ تُ ارَ قَ ابَــةُ لِلمُ تَ الكِ
ا  مَ وََ  ، فِيــهِ ــيَاءُ  شْ األَ تَلِفُ  تَخْ

. ابَهُ فِيهِ تَشَ تَ

 

يْفِ  يِ الصَّ لَ الٍ فِي فَصْ مَ هُ مِنْ أَعْ سُ ارِ مَ ا أُ نَ بَيْنَ مَ ارِ قَ ةً ألُ تُبُ قِصَّ أَكْ
فِ  تِالَ اخْ هِ وَ ــابُ نْ تَشَ ثَرَ عَ اتٍ أَكْ ومَ لُ عْ َ مَ ة نُ القِصَّ مِّ . أُضَ ــتَاءِ الشِّ وَ

. ولِ صُ الفُ
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 َمَداَر الَْرِض 
 الِمْحَوَر 

َوَرانِيَِّة   الحَرَكِة الدَّ

   

الَِيِة بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلَقائَِمِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى .......................... .- 1 َتُدوُر اَلْرُض َحْوَل َخطٍّ َوْهِميٍّ ُيَسمَّ

ْيُل بَِسَبِب .................................................. - 2 َهُار واللَّ َيَتَعاَقُب النَّ
لأَِلْرِض ُكلَّ 24 َساَعًة.

ــْمِس - 3 اْلَمَســاُر الَّذي َتْتَبُعُه اَلْرُض في َدَوَرانَِها َحْوَل الشَّ
ى ........................................................ ُيَسمَّ
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الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اَلْسئَِلِة التَّ

َحُة َأْدناُه؟ َولَِماَذا؟- 4 وَرُة اْلُمَوضَّ ُنُه الصُّ َأيُّ اْلُفُصوِل اَلْرَبَعِة ُتَبيِّ

ْمِس. - 5 ت�ِئَج. َأِصُف َكْيَف َتُدوُر اَلْرُض َحْوَل الشَّ اأَ�ْصــَتْخِل�ُس النَّ
ا لَِوْصِف َما َيْحُدُث. َأْسَتْعِمُل ُكَرًة َوِمْصَباًحا َيَدِويًّ

ْيِل؟- 6 َهاِر َعْنَها ِفي اللَّ اأَُق�ِرُن. َكْيَف َتْخَتِلُف َنَشاَطاُت النَّاِس ِفي النَّ

 َماَذا َيْنُتُج َعْن َدَوَراِن اَلْرِض؟- 7



وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

بُوِع؟   اَعاُت النََّهاِر ِخَلَل الأُ�صْ ُ �صَ كَيَْف تَتََغيَّ

ِة َأو الْنَتْرنِْت بُِمَساَعَدِة َأَحد َوالِِديَّ َعْن َجْدَوٍل ُيَبيُِّن  ← ِحيَفِة الَيْوِميَّ َأْبَحُث ِفي الصَّ

ْمِس وُغُروبَِها. َأْوَقاَت ُشُروِق الشَّ

َوَأْوَقاَت  ← ــُروِق  الشُّ َأْوَقاَت  ُل  ُأَســجِّ

َة ُأْسُبوٍع. الُغُروِب ِفي َجْدَوٍل ُمدَّ

َهاِر  ← ِر َســاَعاِت النَّ ُل َنَتائَِج َتَغيُّ ُأَســجِّ

ِخَلَل اُلْسُبوِع.

ْمُس اُلْسُبوَع  ← ُع َمَتى ُتْشــِرُق الشَّ َأَتَوقَّ

الَقاِدَم؟ َولَِماَذا؟

ُروِقالَيْوُم َوْقُت الُغُروِبَوْقُت ال�صُّ

َباًحاالْثَنْيِن 6:20 َم�َساًء5:31 �سَ

َلَثاِء َباًحاالثُّ 6:19 َم�َساًء5:31 �سَ

َباًحاالأَْرِبَعاِء 6:18 َم�َساًء5:32 �سَ

َباًحاالَخِمي�ِس 6:17 َم�َساًء5:32 �سَ

َباًحاالُجْمَعِة 6:16 َم�َساًء5:32 �سَ

76 اِبُع: َتْقِومُي الأََداِء ُل ال�سَّ الَف�سْ



اِبُع: َتْقِومُي الأََداِء77 ُل ال�سَّ الَف�سْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

وَرِة الُمَجاِوَرِة.    1  َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َماَذا َتْعِرُف َعْن َمْوِقِعَك َعَلى َسْطِح اَلْرِض؟

ْيِف.أ.  ُه َفْصُل الصَّ َهاِر، َوَأنَّ ُه َوْقُت النَّ َأنَّ

َتاِء.ب.  ُه َفْصُل الشِّ ْيِل َوَأنَّ ُه َوْقُت اللَّ َأنَّ

َتاِء.ج.  ُه َفْصُل الشِّ َهاِر، َوَأنَّ ُه َوْقُت النَّ َأنَّ

ْيِف. د.  ُه َفْصُل الصَّ ْيِل َوَأنَّ ُه َوْقُت اللَّ َأنَّ

وَرِة الُمَجاِوَرِة.  2  َأْنُظُر إَِلى الصُّ

وَرُة ؟ َما الَوْقُت الَِّذي ُتِشيُر إَِلْيِه الصُّ

8:00  َصَباًحا.أ. 

12:00 ُظْهًرا. ب. 

4:00  عصًرا.ج. 
ْيِل. د.  12:00 ُمْنَتَصَف اللَّ

َأْنَت َتِعيُش ُهنَا
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َماُء َماُءال�صَّ ال�صَّ
 َم�َذا ُيْمِكُن اأَْن اأُ�َصــ�ِهَد 
َم�ِء  اإَذا َنَظْرُت اإَِلى ال�صَّ

َلْياًل؟

........................ 
ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ

َم�ُء َلْياًل؟ ُ ال�صَّ  َكْيَف َتَتَغيَّ

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
 َكْيَف َتَت�َص�َبُه الَكَواِكُب، َوَكْيَف َتْخَتِلُف؟

الصافات.



ِمُن� ُل الثَّ الَف�صْ 79

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

َطْوُر الَقَمِر

ِذي ُيْمِكُن ُمَشاَهَدُتُه  َشْكُل الَقَمِر الَّ
ِمَن الَْرِض.

النَّْجُم

ُن ِمْن  ِجْســٌم فِي الَفَضــاِء َيَتَكــوَّ
َجٍة. َغاَزاٍت ُمَتَوهِّ

الَكْوَكُب

ِجْســٌم ُكَرِويٌّ َضْخٌم َيُدوُر َحْوَل 
ْمِس.  َنْجم الشَّ

ْمِسيُّ  النَِّظاُم الشَّ

ْمُس َوالَكَواِكُب الثََّمانَِيُة  الشَّ
َوَأْقَماُرَها. 



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ُجوُم ُجوُمالَقَمُر َوالنُّ الَقَمُر َوالنُّ

َماِء َلْياًل. ِمْن َأْيَن َيْأتِي َضْوُء الَقَمِر؟   َيْظَهُر الَقَمُر ُمِضيًئا ِفي السَّ

األعراف: ٥٤

80 ْهِيَئُة التَّ



اال�ْصِتْك�َص�ُف81

َكْيَف ُيْمِكُنَن� ُروؤَْيُة الَقَمِر ِفي اللَّْيِل؟
الُخُطَواُت

َها الَقَمُر. ُأْطِفُئ   1  َأْســَتْخِدُم الُكَرَة الَبْيَضاَء َعَلى َأنَّ

ــْهِل َأْن َأَرى  الَْضــَواَء  فِــي الُغْرَفِة. َهْل ِمَن السَّ
الَقَمَر؟

ُهُه  ، َوُأَوجِّ اأَْعَمُل َنُموَذًج�. ُأِضيُء الِمْصَباَح الَيَدِويَّ  2 

ْمَس.  إَِلى الُكَرِة الَبْيَضاِء ؛ َحْيُث ُيَمثُِّل الِمْصَباُح الشَّ
ْهِل َأْن َنَرى الَقَمَر الَن؟ لَِماَذا؟ َهْل ِمَن السَّ

َت�ِئَج.  ِمْن َأْيَن َيْأتِي َضْوُء الَقَمِر؟ اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ  3 

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

َلْوُن  َكاَن  َلــْو  ي. َماَذا  اأَ�ْصــَتْق�صِ  4 

ُر  ُيَؤثِّ َكْيــَف  ُمْخَتِلًفا؟  الَقَمــِر 
ُم  َذلَِك فِي إَِضاَءِة الَقَمِر؟ ُأَصمِّ

َنُموَذًجا لَِمْعِرَفِة َذلَِك.

َب�ٍح َيَدِويٍّ ِم�صْ

�َء ُكَرٍة َبْي�صَ

اأَْحَت�ُج اإلى:

2الُخْطَوُة



االأَْر�ُس

لَِماَذا َنَرى الَقَمَر ِمَن اَلْرِض؟
ُن َســْطُحُه ِمْن ُصُخوٍر،  الَقَمُر ِجْســٌم َسَماِويٌّ َيَتَكوَّ
ِس؛ َفِهَي  ــمْ ا بِِه، بِِخلِف الشَّ واَل ُيْصِدُر َضْوًءا َخاصًّ
ــُع ُضوًءا. َنْحــُن َنَرى الَقَمَرَأْحَياًنا بَِســَبِب  َنْجٌم ُيشِّ
ــْمِس الَِّذي َيْســُقُط َعَلى َسْطِحِه  اْنِعَكاِس َضْوِء الشَّ

َوَيْنَعِكُس َعْنُه.
ُد الُجــْزَء الُمْعتَِم ِمَن  ــكِْل َأْدَناُه، َوُأَحدِّ َأْنُظُر إَِلى الشَّ

اَلْرِض، ُثمَّ ُأَحدُِّد الُجْزَء الُمِضيَء ِمَن الَقَمِر. 
ُك الَقَمُر؟ َكْيَف َيَتَحرَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َماُء َلْيًل؟ َكْيَف َتَتَغيَُّر ال�سَّ

 الُمْفَرَداُت
َطْوُر الَقَمِر

النَّْجُم

←

←
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ُه َيُدوُر ِفي َمَداِرِه  ــَماِء، َوَلِكنَّ ال َيْبَقى الَقَمُر َثابًِتا ِفي السَّ
َحــْوَل اَلْرِض. َيْســَتْغِرُق َدَوَراُن الَقَمِر َشــْهًرا َواِحًدا 

َتْقِريًبا، لَِيُدوَر َحْوَل اَلْرِض َدْوَرًة َكاِمَلًة.

لَِماَذا َنْسَتِطيُع ُمَشاَهَدَة الَقَمِر؟  

ْم�ِس  ْوِء ال�صَّ �ُصُقوُط �صَ
َعَلى �َصْطِح الَقَمِر

ُه  َمَتى ُيْمِكُن َأْن َأَرى الَقَمِر َوَكَأنَّ
ُه؟ ُمِضيٌء ُكلُّ

ْم�ِس الَِّذي َيعِك�ُصُه،  ْوِء ال�صَّ َلْوُن الَقَمِر ِمْثُل َلْوِن �صَ
يِه. ← � الُغَب�ُر الَِّذي ُيَغطِّ ُر ِفي َلْوِنِه اأَْي�صً َوُيوؤَثِّ

ْم�ُسالَقَمُر ال�صَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ
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لَِماَذا َيْظَهُر الَقَمُر بَِأْشَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة؟
َظِر إَِلْيِه ِمَن اَلْرِض؛ َلِكنَّ  َيْظَهُر الَقَمُر بَِأْشَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة ِعْنَد النَّ
ُر ِفي الَحِقيَقِة،إاِلَّ َأنَّ َأْشـَكاَلُه الُمْخَتِلَفَة  َشْكَل الَقَمِر ال َيَتَغيَّ
ْهِر الَواِحِد. َتْظَهُر َلَنا بَِسَبِب َحَرَكتِِه َحْوَل اَلْرِض ِخَلَل الشَّ

ْم�ــِس َف�إِنَّ الَقَمَر  ِعْنَدَمــ� َيَقُع الَقَمُر َبْيَن االأَْر�ِس َوال�صَّ
َج�ِه اأَْعُيِنَن�. ِلَذِلَك ال  ْم�ِس ِفي اتِّ َة ال�صَّ �ِصعَّ ال َيْعِك�ــُس اأَ
ى َطْوُر الَقَمِر )ُمَح�ٌق(.  َنَرى الَقَمَر َرْغَم ُوُجوِدِه َوُي�َصمَّ
ِغيَرٍة  ِل ُيْمِكُن ُروؤَْيُة ِم�َص�َحٍة �صَ َوَلِكْن ِفي االأُ�ْصُبوِع االأَوَّ

ى َطْوُر الَقَمِر )الِهاَلل(. �َءٍة َوُي�َصمَّ ِمْنُه ُم�صَ

ــْكَل.  ــيِّ اأُ�ْصــُبوٍع ُي�ْصــِبُه الَقَمُر َهَذا ال�صَّ َبْعــَد ُم�صِ
ى  يًئ� ِمــْن ِجَهِة الَيِميِن. َوُي�َصــمَّ َحْيــُث َيُكوُن ُم�صِ
َل(. َوَهــَذا َيْعِنــي اأَنَّ  َطــْوُر الَقَمــِر )َتْرِبيًعــ� اأَوَّ

الَقَمَر اأَْكَمَل ُرْبَع َمَداِرِه َحْوَل االأَْر�ِس.

12

ُلالِهاَلُل َتْرِبيٌع اأَوَّ

31

4

2
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ِة اإَِلى االأَْر�ِس. ◄ َم�ِويَّ الَقَمُر اأَْقَرُب االأَْج�َص�ِم ال�صَّ

َيالِي َيْظَهُر الَقَمُر بَِأْشــَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة؛  ِفي َكثِيٍر ِمــَن اللَّ
مِْس الُمْنَعِكَسِة  ِة َضْوِء الشَّ يَّ َوَهَذا بَِسَبِب اْختَِلِف َكمِّ

َعْن َسْطِحِه.
ْهِر  ٍل ِمْن َأْشَكاِل الَقَمِر ِخَلَل الشَّ ى ُكلُّ َشـــكْ َوُيَسمَّ
ْرتِيِب َنْفِسِه ُكلَّ َشْهٍر.  الَواِحِد َطْوًرا. َتْظَهُر اَلْطَواُر بِالتَّ

َماَذا َيْحُدُث لِْلَقَمِر ِفي َمَداِرِه َحْوَل اَلْرِض؟  

َهاِر. َأْحَياًنا ُيْمِكُن ُمَشاَهَدُة الَقَمِر ِفي َأْثَناِء النَّ

4

َيْنَتِقــُل الَقَمــُر ِمــْن َمــَك�ٍن اإَِلــى َمــَك�ٍن َجِديــٍد ِفي 
�ِلي؛ َحْيُث ُيْمِكُنَن� اأَْن َنَرى ُكلَّ َجَواِنِب  االأُ�ْصُبوِع التَّ

ى َطْوَر الَبْدِر. �َءًة. َوَهَذا ُي�َصمَّ الَقَمِر ُم�صَ

�ِلِث َيُكــوُن اْلَقَمُر َقْد َقَطــَع َثاَلَثَة  ِفــي ااْلأُ�ْصــُبوِع الثَّ
يئً� ِمْن  ْر�ِس. َحْيُث َيُكــوُن ُم�صِ اأَْرَبــ�ِع َمَداِرِه َحــْوَل ااْلأَ
ْوُر )الَّْترِبيُع ااْلأَِخيُر( ى َهَذا الطَّ ِجَهِة اْلَي�َص�ِر َوُي�َصمَّ

3

َتْرِبيٌع اأَِخيٌرَبْدٌر
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َماِء َلْيًل.  اأُاَلِحُظ.  َأْنُظُر إَِلى السَّ
ُجوِم الَّتِي  َأْجَمُع َبَياَناٍت َحْوَل النُّ
َأَراَها، َوَأَتَواَصُل َمَع ُزَمَلئِي 
فِّ َحْوَل َما َشاَهْدُتُه.  ِفي الصَّ

ُجوُم؟ َما النُّ
ُن ِمْن َغاَزاٍت َساِخَنٍة  النَّْجُم ِجْسـٌم ِفي الَفَضاِء َيَتَكوَّ
َجٍة. َوَهِذِه الَغاَزاُت هي َمْصَدُر َحَراَرِة َوَضْوِء  ُمَتَوهِّ
، َوَقْد َيُكوُن َبْعُضَها  َها ُمِضيَئــةٌ ُجوِم ُكلُّ النَّْجِم. والنُّ

ُجوِم َوَأْلَواُنَها ُمْخَتِلَفٌة. اَلِمًعا. َوَأْحَجـاُم النُّ
ُجــوِم َتْصَنُع َمًعا َأْشــَكااًل ُمْخَتِلَفًة َتْظَهُر   َبْعُض النُّ
َة. َوَتْبُدو  ى الَمْجُموَعاِت النَّْجِميَّ َماِء ُتَســمَّ ِفي السَّ
ْيَلِة الَواِحَدِة. َماِء ِخَلَل اللَّ َكًة ِفي السَّ ُجوُم  ُمَتَحرِّ النُّ

�ِل َهِذِه الُخُطوِط  َبْيَن  ِعْنَد اإِي�صَ
ٍع  ُن َلَن� �َصــْكٌل ِلَتَجمُّ ُجوِم َيَتَكوَّ النُّ

�َد. يَّ ى ال�صَّ َنْجِميٍّ ُي�َصمَّ

ــِع  َجمُّ ُيْمِكــُن ُم�َصــ�َهَدُة َهــَذا التَّ
ــ�َد( ِفي �َصــَم�ِء  يَّ ْجِمــيِّ )ال�صَّ النَّ

الَمْمَلَكِة ِفي َبْع�ِس االأَْحَي�ِن.
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َها نَِقاٌط َصِغيَرٌة  َوَكَأنَّ َلَنا  ُجوُم  َتْظَهُر النُّ  
َها َبِعيَدٌة. نَّ ْوِء. َوَتْبُدو َصِغيَرًة ِلَ ِمَن الضَّ
 ُهَنــاَك َنْجٌم َواِحٌد َقِريٌب ِمَن اَلْرِض. 
ْمُس َنْجٌم  ْمُس. الشَّ َهَذا النَّْجُم ُهَو الشَّ
ُه  ــُط  الَحْجِم، َوَيْبُدو َلَنا َكبِيًرا َلنَّ ُمَتَوسِّ

َقِريٌب ِمَن اَلْرِض.

ُجوُم َبْعُضَها  َكْيَف َتْخَتِلــُف النُّ  
َعْن َبْعٍض؟

َه�ِر َيْجَعُلَن�  َم�َء ِخاَلَل النَّ ْم�ُس ِفي ال�صَّ ْوُء ال�صَّ ↑ �صَ
َم�ِء. ُجوَم االأُْخَرى ِفي ال�صَّ ال َنَرى النُّ

َمِن َعَلى الَقَمِر ِفي َطْوِر الَبْدِر؟- 1 ُع. َماَذا َيْحُدُث َبْعَد ُمِضيِّ ُأْسُبوٍع ِمَن الزَّ اأََتَوقَّ

 َما َأْقَرُب َنْجٍم إَِلى اَلْرِض؟- 2

َماُء َلْيًل؟- 3 ُر السَّ . َكْيَف َتَتَغيَّ وؤَاُل االأ�َص��ِصيُّ    ال�صُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ
ُجوِم، َوَأِصُل َبْيَنَها، ُثمَّ ُأْعِطي  ا َعَلى َوَرَقٍة، بَِرْسِم َعَدٍد ِمَن النُّ ًعا َنْجِميًّ َأْرُســُم َتَجمُّ

ِع النَّْجِميِّ الَِّذي َرَسْمُتُه. اْسًما لِلتََّجمُّ

خذ طفلك/طفلتك في رحلة خارج المدينة ودعه 
يستكشف النجوم.

ن�ص�ط اأ�صري
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ُجَماَدى اآلَخَر
 
      
     
      
      

َتْقِويِم �َصْهِر ِهْجِريٍّ 

اأَْقاَلِم َتْخِطيٍط 

ْهِر الَواِحِد؟ اأَْحَت�ُج اإلى: ُر َشْكُل الَقَمِر ِخاَلَل الشَّ لَِماَذا َيَتَغيَّ
ْهِر؟ ُر َشْكُل الَقَمِر ِخَلَل الشَّ َأْسَتْقِصي َكْيَف َيَتَغيَّ

َم�َذا اأَْعَمُل ←

َرى الَقَمَر ِفي  ْيِل؛ ِلَ  1   اأُاَلِحُظ. َأْنُظُر َخــاِرَج الَبْيِت ِفي اللَّ

َماِء َلْيًل. السَّ

ُل َذلَِك  ُل الَبَي�َن�ِت. َأْرُسُم َشْكَل الَقَمِر الَيْوَم، َوُأَسجِّ  2  اأُ�َصجِّ

ْقِويِم. َعَلى َأِجْنَدِة التَّ

َة َشْهٍر.  3  ُأِعيُد الُخْطَوَة 1 و 2 ُكلَّ َلْيَلٍة ُمدَّ

1

5
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اِئيٌّ َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�صَ

ْهِر؟ َمَتى َرَأْيُت الَقَمَر الَجِديَد؟  4  َمَتى َرَأْيُت الَقَمَر َكاِمًل ِخَلَل الشَّ

ُمَها لِي ُرُسوُماتِي  تِي ُتَقدِّ َت�ِئــَج. َما الَمْعُلوَماُت الَّ  5  اأَ�ْصــَتْخِل�ُس النَّ

َحْوَل َأْطَواِر الَقَمِر؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر ←

ْهِر الَقاِدِم؟  َماِء ِخَلَل الشَّ ــعُ. َكْيَف َسَيْظَهُر الَقَمُر ِفي السَّ اأََتَوقَّ
ْهِر. ِعي، َوُأَقاِرُنُه بَِتْقِويِم َهَذا الشَّ َأْخَتبُِر َتَوقُّ

ْهِر. ُر �َصْكُل الَقَمِر ِخاَلَل ال�صَّ ُح َهِذِه االأَ�ْصَك�ُل َكْيَف َيَتَغيَّ ↓ ُتَو�صِّ
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اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ْم�ِسيُّ َظاُم ال�سَّ ْم�ِسيُّالنِّ َظاُم ال�سَّ النِّ

َما الَِّذي َقْد َأَراُه إَِذا َساَفْرُت ِفي الَفَضاِء؟

90 ْهِيَئُة التَّ



َبِه َبْيَن الَمَداَراِت، َوَم� اأَْوُجُه  َم� اأَْوُجُه ال�صَّ
االْخِتاَلِف َبْيَنَه�؟

الُخُطَواُت

ى.  1  َأْرُسُم َشْمًسا فِي ُمنَْتَصِف َلْوِح َوَرٍق ُمَقوًّ

اأَِقي�ُس. َأْرُسُم َعَلَمَة )×( َعَلى ُبْعِد 6 سم َعِن الَيِميِن   2 

ْمِس، ُثمَّ َأْرُسُم َعَلَمَة )×( ُأْخَرى عَلى  ِمْن َرْسِم الشَّ
ْمِس. ُبْعِد 12 سم َعِن الَيِميِن ِمَن رسم الشَّ

ْمِس َيُمرُّ   3  َأْعَمُل َنُموَذًجا. َأْرُسُم َمَســاَرْيِن َحْوَل الشَّ

ُكلٌّ ِمنُْهَما بَِعَلَمٍة ِمَن الَعَلَمَتْيِن )×(. ُكلُّ َمَساٍر ُيَمثُِّل 
َمَداًرا.

َت�ِئــَج. َأيُّ الَمَداَرْيِن َأْكَبُر؟ َكْيَف َأْعِرُف   4  اأَ�ْصــَتْخِل�ُس النَّ

َذلَِك؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

 5  اأَْعَمُل َنُموَذًج�. َأْســَتِمرُّ فِي َرْسِم الَعَلَمَة 

)×( َحتَّــى ُيْصبَِح َلــَديَّ 8 َعَلَماٍت، ُثمَّ 
ُأَبيُِّن َأيُّ الَمَداَراِت َأْكَبُر.

ى َوَرٍق ُمَقوًّ

اأَْقاَلِم َتْلِويٍن

ِم�ْصَطَرٍة

اأَْحَت�ُج اإلى:

2الُخْطَوُة

اال�ْصِتْك�َص�ُف91



ْمِس؟  َما الَِّذي َيُدوُر َحْوَل الشَّ
َنْحُن َنِعيُش َعَلى َكْوَكِب اَلْرِض. َوالَكْوَكُب ِجْســٌم 

ْمِس. ُك َحْوَل َنْجِم الشَّ ُكَرِويٌّ َضْخٌم َيَتَحرَّ
َ َوَأْقَماٍر، إَِضاَفًة  ْمِســيُّ ِمْن َكَواِكب ُن نَِظاُمَنا الشَّ َيَتَكوَّ
ُل ِفي اَلْسَفِل الَكَواِكَب  ــكْ ْمِس. َوُيَبيُِّن الشَّ إَِلى الشَّ

. ْمِسيِّ َمانَِيَة ِفي نَِظاِمَنا الشَّ الثَّ

ْم�ُس ال�صَّ

َهَرُةُعَط�ِرُد الزُّ
االأَْر�ُس

يُخ الِمرِّ
الُم�ْصَتِري

ْم�ِصيُّ َظ�ُم ال�صَّ النِّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َكْيَف َتَت�َساَبُه الَكَواِكُب، وَكْيَف َتْخَتِلُف؟

 الُمْفَرَداُت
الَكْوَكُب

ْم�ِسيُّ النَِّظاُم ال�سَّ

←

←

92 ْف�ِصُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



 ، ْمِســيِّ ــْمُس ِفي َمْرَكِز النَِّظاِم الشَّ َتَقُع الشَّ
َوِهَي َأْكَبُر َوَأْلَمُع ُجْزٍء ِفيه.

ْمِس،  َتُدوُر َجِميُع الَكَواِكِب َحْوَل َنْجِم الشَّ
َوِمْنَها اَلْرُض، َوَتْسَتْغِرُق الَكَواِكُب اَلْقَرُب 
ْمِس َزَمًنا َأَقلَّ ِمَن الَكَواِكِب اَلْبَعِد  إَِلى الشَّ

ْمِس، ِلِْتَماِم َدْوَرتَِها. َعِن الشَّ

؟ ْمِسيِّ َماَذا ُيوَجُد ِفي نَِظاِمَنا الشَّ  

ُزَحُل
اأُوَراُنو�ُس

ِنْبُتوُن 

ْوَرِة الَك�ِمَلِةالَكْوَكُب َزَمُن الدَّ

88 َيْوًماُعَطاِرُد
َهَرُة 225 َيْوًماالزُّ

365 َيْوًمااَلْرُض
يُخ 687 َيْوًماالِمرِّ

12 َسَنًةالُمْشَتِري
29 َسَنًةُزَحُل

84 َسَنًةُأوَراُنوس
165 َسَنًةنِْبُتون

اَلْرِض؟  ِمَن  ْمِس،  الشَّ إَِلى  َأْقَرُب  َكْوَكًبا  َكْم 
َأْذُكُر َأْسَماَء َهِذِه الَكَواِكِب.

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

ْف�ِصُي93 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



يــُخ: َلـُه َقَمَراِن،  الِمرِّ
ْخــــِريٌّ  �صَ َو�َصْطُحــــُه 

اأَْحَمُر اللَّْوِن.

االأَْر�ُس: ِفـيَه� َمـــ�ٌء، 
َوُيِحيُط ِبَهــ� الَهَواُء، 

َوَلَه� َقَمٌر َواِحٌد.

َهــــــَرُة: اأَ�ْصــــــَخـــُن  الــــــزُّ
الَكــَواِكــُب؛ َحـْيُث َتْحُجُب 
�ُصــُحُبُه الَكِثيَفـــُة َحَراَرَة 

ْم�ِس. ال�صَّ

ُعَطــــــ�ِرُد: اأَْقـــــــَرُب 
ْمـ�ِس،  َكْوَكـٍب اإَِلـى ال�صَّ
ِمْثُل  ــْخــِريٌّ  �ــصَ ــَو  َوُهـ

َقَمِر االأَْر�ِس.

لِلنَِّظاِم  َنُموَذًجــ�  اأَْعَمــُل 
. ْمِسيِّ الشَّ

َما ِصَفاُت الَكَواِكِب؟
ْمِسيِّ َبْعُضَها َعْن َبْعٍض.  َتْخَتِلُف الَكَواِكُب ِفي نَِظاِمَنا الشَّ

َم َعْن ُكلِّ  َتَعلَّ ِح َأْدَناُه ِلَ ْرِح الُمَوضَّ َوِر َوالشَّ َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َكْوَكٍب.

الُم�ْصــَتِري: اأَْكَبُر الَكَواِكِب، َوَلُه 
. 63 َقَمًرا َعَلى االأََقلِّ

94 ْف�ِصُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْمِس.- 	 ْرتِيِب. َأْبَدُأ بَِأْقَربَِها إَِلى الشَّ َمانَِيِة بِالتَّ  َأْكُتُب َقائَِمَة الَكَواِكِب الثَّ

 َأيُّ الَكَواِكِب َلَها َحَلَقاٌت؟- 	

َتِلُف؟- 	     َكْيَف َتَتَشاَبُه الَكَواِكُب، َوَكْيَف َتْ

اُت اُتَواْلرَيا�ِضيَّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْلرَيا�ِضيَّ
ــْمِس َأْكَبُر: ُزَحُل َأِم الُمْشــَتِري؟  َأيُّ الَكْوَكَبْيــِن اآلتَِيْيِن ُطوُل َمَداِرِه َحْوَل الشَّ

َأْسَتِعيُن بِالَجْدَوِل ِفي َصْفَحِة )	9(.

   ِفيَم َيْخَتِلُف َكْوَكَبا ُزَحَل َوُأوَرانوَس؟

ِنْبُتون: َكــْوَكــــٌب َلـْوُنـُه 
َقَمــًرا   13 َوَلــُه  اأَْزَرُق، 

. َعَلى الأََقلِّ

اأُوَراُنو�س: َلـُه َحَلَقاٌت 
َقَمًرا   27 َوَلُه  َرِقيَقٌة 

. َعَلى الأََقلِّ

ــَقــاٌت  ُزَحـــــــُل: َلــــــــُه َحــَل
ْلِج  الثَّ ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ َحْوَلُه، 
َلــُه  اأَنَّ  َكَمــا  ُخوِر،  َوال�صُّ

 . 47 َقَمًرا َعَلى الأََقلِّ

ْقِومُي95 التَّ



96 ُع َو�صُّ االإْثَراُء  والتَّ

ُجوِم  َبَرَع ُعَلَماُء الَفَلِك الُمْسِلُموَن ِفي ِدَراَسِة النُّ
ِة. َماِويَّ َوَرْصِد اَلْجَساِم السَّ

وَن  ِدلُّ َيْســتَ َيَزاُل النَّاُس  َوْقتَِنا اْلَحاِضِر، ال  وِفي 
ُجــومِ َعَلى االتَِّجاهــاِت؛ َفُعَلَمــاُء اْلَفَلِك  بِالنُّ
ُجوِم لَِتْوِجيِه اْلَمَناِظيِر  َطاِت النُّ َيْسَتْخِدُموَن ُمَخطَّ
ِفي اْلَفَضاِء َوَعَلى اَلْرِض. َوَصَدَق اللُه اْلَقائُِل: 

 النَّْحل.

ُجوُم ِفي اللَّْيِل  النُّ

َقِديًمــ�  ُجــوِم  النُّ َطــ�ُت  ُمَخطَّ ا�ْصــُتْخِدَمْت   ↑

ُفِن. ِلَتْوِجيِه ال�صُّ
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َت�ِريُخ اْلِعْلِم

َعَلى  اْلُقَدَماُء  اْعَتَمَد  ــنِيَن  السِّ ِمَئاِت  َقْبَل 
َمالِيِّ لِلْســِتْدالِل َعلى اتَِّجاِه  النَّْجِم الشَّ
ــماِء  ــمَاِل. َيْظَهُر َهذا النَّْجُم ِفي السَّ الشَّ
ــَمالِيِّ لأَِلْرِض؛  بِاْلُقْرِب ِمَن اْلُقْطِب الشَّ

. ى َأْيًضا النَّْجَم اْلُقْطبِيَّ َولَِذلَِك ُيَسمَّ
لَِماَذا ُيَعدُّ االْسَماِن ُمناِسَبْيِن لَِهَذا النَّْجِم؟

اَرَة  ُل َشيٍْء َســاَعَد اْلَبحَّ َت�ُبــُع. َما َأوَّ التَّ
َعلى َمْعِرَفِة ُطُرِقِهْم ِفي اْلبَِحاِر؟

بِّ الَْكَبـــِر َوَنْجـُم  َنْجـُم الـدُّ
بِّ الَْصَغـِر ُهَمــا َجــْزٌء  الـدُّ

ِمْن إِْحَدى الَمْجُموَعاِت 
النَْجِميََّة التِي َيْسَتِدلُّ بِِه النَّاُس 

َعَلى اتَِّجاَهاتِِهْم.

ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ

َمالِيُّ   النَّْجُم الشَّ
) اْلُقْطبيُّ (   
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�ِمِن ِل الثَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�صْ

   

الَِيِة بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلَقائَِمِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن الُجَمِل التَّ

ُل ............................ .- 1 ْمُس ُتَشكِّ الَكَواِكُب َواَلْقَماُر َوالشَّ

ْمِس اْسُم ......................................... الَحارِّ - 2 ُيْطَلُق َعَلى الشَّ
ِج. الُمَتَوهِّ

ْمِسيُّ َفيِه َثَمانَِيُة .................................... .- 3 نَِظاُمَنا الشَّ

ى ............................... .- 4 لِلَقَمِر َأْشَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة ُتَسمَّ

َأْطَواًرا

َكَواِكَب

ْمِسيَّ النَِّظاَم الشَّ

النَّْجِم



�ِمِن99 ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

           

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اَلْسئَِلِة التَّ

َحُة َأْدَناُه؟- 5 وَرُة الُمَوضَّ ُنُه الصُّ َأيُّ َأْطَواِر الَقَمِر ُتَبيِّ

ُر َشْكُل الَقَمِر ِفي َأْثَناِء َدَوَرانِِه َحْوَل - 6 َت�ِئَج. َأِصُف َكْيَف َيَتَغيَّ اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ
ا لَِوْصِف َما َيْحُدُث. اَلْرِض. َأْسَتْعِمُل ُكَرًة َوِمْصَباًحا َيَدِويًّ

ْرتِيِب، ُمْبَتِدًئا بِاَلْقَرِب إَِلى - 7 َت�ُبـُع. َأْكُتُب َقائَِمًة بَِأْسـَماِء الَكَواِكِب بالتَّ التَّ
ْمِس. الشَّ



100 �ِمِن ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

َتْقِومُي االأََداِء

ْكِل َأْدَناُه بُِمْفَرَدٍة ُمَناِسَبٍة.- 8  ُأْكِمُل ُكلَّ َفَراٍغ ِفي الشَّ

 َكْيَف َيْسَتِدُل اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُدُخوِل َشْهِر َرَمَضاِن اْلُمَباَرِك؟- 9

َماِء َلْيًل؟- 10  َماَذا ُيْمِكُن َأْن ُأَشاِهَد إَِذا َنَظْرُت إَِلى السَّ

ُن......... ِفــي اأَْثَنــ�ِء  َتَتَكــوَّ
ْم�ــِس  َدَوَراِن االأَْر�ِس َحْوَل ال�صَّ

ِب�َصَبِب َمَياَلِن ِمْحَوِر االأَْر�ِس.

َي�ْصَتْغِرُق َدَوَراُن االأَر�ِس َحْوَل 
ْم�ِس......... َك�ِمَلًة. ال�صَّ
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َتْقِومُي االأََداِء

كًْل ُم �صَ اأَرْ�صُ

ُح َأْطَواَر الَقَمِر. ← َأْرُسُم َشْكًل ُيَوضِّ
ْمِس ِفي  ← ُد ِمْن َرْسِم ُكلٍّ ِمَن اَلْرِض َوالشَّ َأَتَأكَّ

ْكِل. الشَّ
َأْكُتُب اْسَم ُكلِّ َطْوٍر ِمْن َأْطَواِر الَقَمِر. ←
ْســِم َتاِريَخ ُحُدوِث ُكلِّ َطْوٍر  ← َأْكُتُب َأْسَفَل الرَّ

ِمْن َأْطــَواِر الَقَمِر. َأْبَدُأ بَِطــْوِر الِهَلِل الَِّذي 
ِل ِمْن ُكِل َشْهٍر هجري.  َيْحُدُث ِفي اَلوَّ

�َن ُل ِمَن َرَم�صَ االأَوَّ
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وَذُج اْخِتَب�ٍر َنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

؟ ْمِسيِّ َمانَِيُة ِفي النَِّظاِم الشَّ  1  َكْيَف َتَتَشاَبُه الَكَواِكُب الثَّ
َجِميُعَها ُمَتَساِوَيٌة ِفي الَحْجِم.أ. 
ْمِس.ب.  َجِميُعَها َتُدوُر َحْوَل الشَّ
َجِميُعَها َيُدوُر َحْوَلَها َقَمٌر َواِحٌد َفَقْط.ج. 
َجِميُعَها ُيِحيُط بَِها َحَلَقاٌت. د. 

ْكَل؟  2  َأيُّ اَلْطَواِر ُيْكِمُل الشَّ

ُمَحاٌق.أ. 
َتْربِيٌع َأِخيٌر. ب. 
ُل.ج.  َتْربِيٌع َأوَّ
َبْدٌر. د. 
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َطْوُر الَقَمِر: َشْكُل الَقَمِر الَِّذي ُيْمِكُن ُمَشاَهَدُتُه ِمَن اأَلْرِض. 

ُل ُجْزًءا َصِغْيًرا ِمْن  ْرِض َوُتشكِّ ْخِري: ُهَو نِْسَبُة اْلَيابَِسِة َعَلى اأْلَ الِغَلُف ال�صَّ
ْرِض. ِمَساَحِة اأْلَ

اْلَحَرَكُة الَدْوَراِنَية: َحَرَكٌة َحْوَل ِمْحَوٍر.

ِة. : ُهَو اْلَغاَزاُت اْلُمِحْيَطُة بِاْلُكَرِة اأْلْرِضيَّ اْلِغَلُف اْلَجويِّ
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َتِة.  اْلَميِّ َواْلَحَيَواَناِت  َباَتاِت  النَّ َوَبَقاَيا  ُخوِر  ُفَتاِت الصُّ ِمْن  ْرَبُة: َخِليٌط  التُّ
ْرَبِة لَِكْي َتْنُمَو.   باتاِت َتْحتاُج إِلى التُّ َأْغَلُب النَّ

ْرَبِة. َلٌة ِفي التُّ الّدَباُل: َنَباَتاٌت َوَحَيَواَناٌت ُمَتَحلِّ
 

اأَ�ْصَكاُل اْلياِب�َصِة: َأْشكاٌل ُمْخَتِلَفٌة لَِسْطِح اأَلْرِض.

َهَذا  َرْأُس  ُصنَِعْت  َلَقْد  ٍة.  َحيَّ َوَغْيُر  ُصْلَبٌة  اأَلْرِض  ِمَن  َأْجَزاٌء  ُخوُر:  ال�صُّ
ْخِر. الَفْأِس َقِديًما ِمَن الصَّ
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َاْلَكْوَكُب: َجْسٌم ُكَرِويٌّ َضْخم َيُدوُر َحْوَل َنْجٍم.

الِمْحَوُر: اْلَخطُّ اْلَمْرَكِزيُّ الَِّذي َيُدوُر َحْوَلُه اْلِجْسُم. اأَلْرُض َتُدوُر َحْوَل 
ِمْحَوِرَها.

ْمِس. َتُدوُر  َمَداُر الأَْر�ِض: َمَساٌر َتْتَبُعُه اأَلْرُض في َأْثَناِء َدَوَرانَِها َحْوَل الشَّ
ًة َواِحَدًة ُكلَّ َعاٍم. ْمِس َمرَّ اأَلْرُض ِفي َمَداٍر َحْوَل الشَّ

ُل اْلُجْزَء اأْلْكَبَر  ْرِض َوُيَشكِّ : ُهَو نِْسَبُة اْلَماِِء َعَلى َكْوَكِب اأْلَ الِغَلُف الَماِئيِّ
ِمْن ِمَساَحِة اأْلْرِض. 
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اْلُمِحيَطاُت  ي  ُتَغطِّ اْلمالِِح.  اْلَماِء  ِمَن  َوَعِميٌق  َهائٌِل  ٌع  َتَجمُّ الُمِحيُط: 
ُمْعَظَم َسْطِح اأَلْرِض.

باتاُت  ُخوُر. َتْسَتْخِدُم النَّ ُن ِمْنَها الصُّ ٍة َتَتَكوَّ ْلَبٌة َغْيُر َحيَّ الَمَعاِدُن: َأْجَزاٌء صُّ
ائَِبَة ِفي الَماِء لَِتْنُمَو. اْلَمَعاِدَن اْلَمْوُجوَدَة ِفي اأَلْرِض َوالذَّ

الُعُيوِن  َبْعِض  في  اْلَعْذُب  اْلَماُء  ُيوَجُد  مالحٍ.  َغْيُر  ماٌء  اْلَعْذُب:  الَماُء 
َواْلُبَحْيراِت َواْلبَِرِك َواأَلْنهاِر َوالَجَداِوِل.
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ِة َوَأْقَماِرَها. َمانِيَّ ْمِس َواْلَكَواِكِب الثُّ : الشَّ ْم�ِصيُّ َظ�ُم ال�صَّ َالنِّ

َجٍة. ُن ِمْن َغاَزاٍت ُمَتَوهَّ ْجُم: َجْسٌم ُمِضيٌئ ِفي اْلَفِضاِء َيَتَكوَّ النَّ

ِة.  الَمواِرُد الّطِبيِعيَُّة: َمَوادُّ ِمَن اَلْرِض َيْسَتْعِمُلها النَّاُس ِفي َحَياتِِهُم اْلَيْوِميَّ
. خوُر َمْوِرٌد َطبِيِعيٌّ الصُّ




