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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/4                   
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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ي 
 الَوَلِد.   َوَضَع ا��ُب الَفاِکَھَة ��

 َصْحِن 

 ِ  َف
 یَِد 

 َحقیَبِة 

 
 ِة. ـلَ الر�حَلـِة الط�ویدیِد بَعَد الش� َشَعَر 

 وعِ الج بِ 
 ِب عَ الت� بِ 
ِش طَ العَ بِ   
 عاِس الن� بِ 

 
 .  �ِعًباـاَن ک

اـقً و� ُمَتفَ   
 َمْشھوًرا

 ای� ـنـغَ 
 َلِطیًفا
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 ِ َ ْکماِل ُکـل� ِمَن الُجَمِل ا��تـَیـة. اْخ��  الَكِلَمَة الَمْكتوبَـَة ِبَشْكٍل َصحیٍح ��
 

 الَوَلُد أثْناِء ِقراَءِة الن�شیِد. ___________

 أْخَطءَ 
 أْخَطـئا

 أْخَطیءَ 
 أْخَطـأ 

 
 .   

  َجريًءا
 َجریـًئا
 َجریـأً 

 َجريءً 

 

 َعشأها
 َعَشاَءاها 
 َعشاَءها
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قواعد

4

 

  َمْدرََسـٌة َقریـَبـةٌ 
 َهذا
 َهِذهِ 
 ذاَك 
 َذِلَك 

 
 

 ِظرْ ـتَ ـانْ 
 ِظرُ ـتَ ـأنْ 
 ِظرُ ـتَ ـنْ ـی
 َظرُْت ـتَ ـانْ 

  .الث�ْوُب الَجدیَد َجمیٍل 
 .الث�ْوُب الَجدیُد َجمیٍل 
 .الث�ْوُب الَجدیُد َجمیٌل 
 .الث�ْوُب الَجدیَد َجمیٌل 
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ؤاِل الآتـي. أِجْب َعِن السُّ
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قراءة

َدِة َمْخلوقاُت الأْعَماِق الُمَتَجمِّ
ـِة،  ماِلـيَّ ـِة الشَّ نِ ِلْلأرِْض الَجنوِبـيَّ ـَت�ي نِ الُقْطـِبـيَّ ْ ُه نََظًرا ِلَتْغِطَيـِة الثُّلوِج ِلْلَمْنِطَقـَتـ�ي اِس أنَـّ ُ ِمَن النَّ ُر الَكث�ي يَـَتَصوَّ
الَمناِطُق  َهِذِه  تَِعجُّ  الَحِقيَقـِة  َفِفي  َخاِدَعـًة:  الَمظاِهُر  تَـكوُن  َقْد  َوَلِكْن  الَحياِة،  َمِن  َفاِرَغـَتـاِن  َفُهَما  ِلَذا 
رَِت الَعديُد ِمَن الَحَيواناِت َملِمَح ُمْبِدَعـًة تَْسَمُح َلَها ِبالَبقاِء َعَل َقْيِد الَحياِة  ِبالَحياِة تَْحَت الَجليِد. َوَقْد َطوَّ

ـِة. ياِت الُمحيطاِت الُقْطِبيَّ ي ِبيَئـٍة َمِليَئـٍة ِبـَتَحدِّ
�ن

ِد: ل تَْسَتطيُع ُمْعَظُم أنْواِع الأْسماِك الَبقاَء  أْسماٌك ُمقاِوَمٌة ِللتََّجمُّ
ا َوتَـْنمو  ـِة، ِلأنَّها باِرَدٌة ِجدًّ ي الِمياِه الُقْطِبيَّ

َعل َقْيِد الَحياِة �ن
َد  التَّجمُّ َلها  ُب  يَُسبِّ ا  ِممَّ أْجَساِدها،  ي 

ٌَة �ن ثَْلٍج َصغ�ي ِبـلَّوراُت 
ى  تَُسمَّ الأْسماِك  ِمَن  َمْجموَعـٌة  ُهناَك  َوَلِكْن  َوالَمْوَت، 

َعَل  يَُساِعُدها  ِم  الدَّ ِمَن  خاصٌّ  نَْوٌع  َلها  ِبالـ )نوتوثينيودس( 
ـْلِج َهِذِه  َدِة ِمْن ِخلِل إيقاِف ِبـلَّْوراِت الثَّ ي الِمياِه الُمَتَجمِّ

الَبقاِء َعَل َقْيِد الَحياِة �ن
. ُموِّ ِمَن النُّ

ي ُفْقَماُت )ويديْل( ُمْعَظَم أوقاِتها 
ْعجاِب: تَـْق�ن وَن ِللإ اُصوَن ُمث�ي َغوَّ

ـِة، َحْيُث يُْمِكُنها الُعثوُر  ـِة الَجنوِبيَّ تَْحَت الَجليِد َحْوَل الَقارَِّة الُقْطِبيَّ
ُعوُد إل  َِسِة، َوَلِكْن َعَلْيها الصُّ َ ِب الَحَيواناِت الُمْف�ت َعل الطَّعاِم َوتَـَجنُّ
. وإَذا  َ َدقيَقـًة َعَل الأَقـلِّ ن ِس الَهواِء ُكـلَّ َخْمٍس َوأْربَع�ي ْطِح ِلَتـَنفُّ السَّ
ي الجليِد ِبأْسناِنها َوَلِكْن 

َلِزَم الأْمُر، تَـْحُفُر الُفْقماُت َفـَتحاٍت ِلْلَهواِء �ن
نِّ ِلأنَّ أْسنانَها  ِمها فـي السِّ أْكَثـَر ُصُعوبَـًة َمَع تَـَقدُّ يُْصِبُح َهذا الأْمُر 

ـَلِف. تُصاُب بالتَّ

ـِ )كريل(  ٍ َفَقط، يُـْمِكُن ل ٌة: يَـْبُلُغ ُطوُل الواِحِد ِمْنها 6 َسنتم�ت ٌَة َوَلِكنَّها َقِويّـَ َصغ�ي
الُقْطِب الَجُنوبـيِّ أْن يَعيَش ِلُشهوٍر ُدوَن َطعاٍم ِلأنَّ أْجَساَمها تَـْنـَكِمُش 

الَماِء  َسْطِح  إل  يَْصَعُد  َما  َوَعاَدًة  نادًرا.  الطَّعاُم  يُْصِبُح  ِعْنَدما 
ِبالَجليِد  الِمَياُه  تَـَتَغطَّى  ِعْنَدَما  َوَلِكْن  ى،  ِلـَيـَتـَغذَّ اللَّْيِل  فـي 
ْفلي  السُّ الَجاِنِب  َعَل  تَـْنُمو  ي  الَّ�ت الطَّحاِلَب  )الكريُل(  يَـأُكـُل 
ِلْلَجليِد الَبْحِريِّ َوِمْن ثَـمَّ يَعوُد إل الِمياِه الَعميَقـِة ِلْلُهروِب ِمَن 

الُقْطِب  )كريل(  أْحجاَم  أنَّ  ِمْن  الرَّْغِم  َعَل  َِسِة.  َ الُمْف�ت الَحَيواناِت 
ي العاَلِم.

ِ �ن َ َ ِمْن ُكـلِّ الَب�ش ا، َوَلِكنَّها تَــِزُن ِبَشْكـٍل َجماِعيٍّ أْك�ش ٌة ِجدًّ الَجنوبـيِّ َصِغ�ي
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1  0 

ـِة؟ اَس َعِن الَمناِطِق الُقْطِبـيَّ ما الأْمُر الَّذي َقْد يُـَفاِجُئ النَّ
انُْظْر إل الِفْقرَِة الأُوَل.   

َدرََجُة الَحَرارَِة أ 
ـُة الَجليِد ب  يَّ َكمِّ
ـُة الِمياِه 	  يَّ َكمِّ
َعَدُد الَحَيواناِت	 

1  1 . ِد َجمُّ أْسماٌك ُمَقاِوَمٌة ِلْلتَّ  انُْظْر إل ِقْسم 
ي تَُساِعُد أْسماَك )النوتوثينيودس( ِلْلـَبقاِء َعَل َقْيِد الَحياِة؟ ُة الَّ�ت َُة الخاصَّ ن ما الِم�ي

َطبيَعُة َدِمها أ 
َشْكـُل أْجساِمها ب 
ُقْدرَتُها َعل الَغْوِص 	 
أْسنانُها الَحادَُّة	 

ي الَجليِد؟ 2  1
ما الَّذي تَْسَتْخِدُمُه ُفْقماُت )ويديل( ِلَحْفِر َفـَتحاٍت �ن

َذيَْلـَها أ 
زََعاِنَفـَها ب 
أَْسنانَـَها 	 
نابَـَها	 

1  3 . ْعجاِب وَن ِللإ اصوَن ُمث�ي َغوَّ  انُْظْر إل ِقْسِم 
؟  نِّ ي السِّ

َمِة �ن ما الَّذي َقْد يَـْبُدو َصْعًبا ِلُفْقَماِت )َويديْل( الُمَتـَقدِّ
الُحصوُل َعَل الَهواِء أ 
َِسِة ب  َ الُهروُب ِمَن الَحَيواناِت الُمْف�ت
الُعثوُر َعَل الطَّعاِم 	 
ا	  الَغْوُص الَعميُق ِجدًّ
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