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مملكة البحرين
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/      تعرف المخلوقات الحية  : ولاألالفصل / المخلوقات الحية: ولىالوحدة اال
المخلوقات الحية وحاجاتها: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

خصائص الكائنات الحية

االستجابة

تفاعلهي:االستجابة-
يحيطمامعالحيةالملوقات

.بها
بأنللضوءيستجيبالنبات-

.نحوهيميل
ماعندبالخطرالطائريشعر-

يرويطفيستجيبالقطةيرى
.مبتعًدا

التكاثر

المخلوقينتج:التكاثر-
.نوعهمنافرادً أالحي

.بالوالدةاإلنسانيتكاثر-
تتكاثرالنباتاتبعض-

.بالبذور
تتكاثرالحيواناتبعض-

السحلية،مثلبالبيض
.رالنمومثلبالوالدةوبعضها

النمو

مالتقدمعالتغيرهو:النمو-
.العمرفي
تستخدمالحيةالمخلوقات-

.لتنموالطاقة
يزدادالشمستبّاعنبات-

الزمنمرورمعطوله
.صالبةأكثرساقهوتصبح

تنمو؟عندماالطيورصغارتتغيركيف•

لتنمو؟الصغارهذهتحتاجماذا•

الطيور؟تتكاثركيف•

عام؟للطرؤيتهاعندالصغارتستجيبكيف•

داء؟لألعرؤيتهاعندالطيورتستجيبكيف•

أفكر
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/      تعرف المخلوقات الحية  : ولالفصل اال/ المخلوقات الحية: ولىالوحدة اال
المخلوقات الحية وحاجاتها: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

خصائص الكائنات الحية

المكان

جميعهي:البيئة-
الحيةالمخلوقات

التيالحيةوالغير
.الحيبالكائنتحيط

الكائناتتحتاج-
تعيشألماكنالحية
علىوتحصلفيها

.فيهاحاجاتها
الحيواناتبعض-

واسعةأماكنتحتاج
:مثلفيهالتعيش
.الحوت

الحيواناتوبعض-
أماكنفيتعيش

سمكة:مثلمحدودة
.الصافي

الهواء
الكائناتتحتاج-

ناألكسجيلغازالحية
الهواءفيالموجود

.والماء
الحيواناتبعض-

مثلبالرئتينتتنفس
وبعضهاالحصان،

مثلمبالخياشييتنفس
وبعضاألسماك،
تحصلالحيوانات

األكسجينعلى
مثلالجلدبواسطة
.الديدان

غازلالنباتاتتحتاج-
نالكربوأكسيدثاني

البناءلعملية
.الضوئي

الماء
فيالماءيدخل-

أجسامتركيب
الحيةالكائنات

كيكتففيوتستخدمه
عبرونقلهالطعام

وفي،جسامهاأ
منالتخلص
.الفضالت

الكائناتتحصل-
الماءعلىالحية

.متعددةبطرائق

الغذاء

الكائناتتحصل-
منالطاقةعلىالحية
.الغذاء

المخلوقاتبعض-
علىتتغذىالحية

مثلأخرىمخلوقات
.والحيواناإلنسان

المخلوقاتبعض-
غذاءهاتصنع

.النباتمثلبنفسها

جسام ألوحدة البنائية التي تكون اهي :يةالخل
.جميع المخلوقات الحية

بالعينترىوالجًداصغيرةالخاليا•
.المجردة

.ياالخالماليينمنمكونةالصغيرةالنملة•

.المجهربواسطةالخليةرؤيةنستطيع•
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/      تعرف المخلوقات الحية  : ولاألالفصل / المخلوقات الحية: ولىالوحدة اال
المخلوقات الحية وحاجاتها: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

.خصائص الكائنات الحيةأذكر-1
...............................................ـ ١

...............................................ـ  2

...............................................ـ ۳

...............................................ـ ٤

ليها المخلوقات الحية لتعيش؟إشياء التي تحتاج ما األ-2
...............................................ـ ١

...............................................ـ  2

...............................................ـ ۳

...............................................ـ ٤
؟كيف تتنفس الحيوانات التالية-2
......................................:  لحمارـ ا١

...................و ................... :  االضفدعـ2

......................................:  القرشـ ۳

......................................:  اإلنسانـ ٤

۳



نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

ثانيالفصل ال–ثالثالصف ال

/      تعرف المخلوقات الحية  : ولاألالفصل / المخلوقات الحية: ولىالوحدة اال
المخلوقات الحية وحاجاتها: الدرس األول

أبحث في اإلنترنيت أو أي مصدر آخر عن : الباحث الصغير
.أحد الحيوانات التي تلد ذكوره أو تبيض وألصق صورته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماذا يمكن أن يحدث لحيوان في بيئة مزدحمة؟: أفكر وأكتب
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

أتحدى قدراتي

٤



زهرة محمـد . أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

تثبت النبات في التربة 
وتمتص المياه واألمالح 
والمعادن، تمتد وتتوغل 

داخل التربة

الجزء المسؤول عن حمل أجزاء 
النبات ونقل الغذاء واألمالح من 

.الجذور لبقية أجزاء النبات

هو الجزء المسؤول عن صنع الغذاء  
بواسطة عملية البناء الضوئية، حيث 

المادة + يستخدم النبات ضوء الشمس 
الخضراء لتحول ثاني أكسيد الكربون إلى 

. سكريات توفر الغذاء للنبات

هل تعلم 
كسيد أنه من خالل عملية البناء الضوئي يقوم النبات بصنع غذائه، ويطلق غاز ثاني أ•

.الكربون من خالل الثغور الموجودة في الورقة

هل تعلم 
.أن للجذور أنواع مختلفة، الوتدية كالجزر والليفية كالبصل•

هل تعلم 
الطري كساق الكرفس، و الخشبي الصلب كاألشجار: أن للسيقان أشكال مختلفة•

.والنخيل

هل تعلم 
.عنبكورق ال، ومنبسطة كالصنوبرأن لألوراق أشكال وأحجام مختلفة منها اإلبرية •

تعرف المخلوقات الحية  : الفصل األولالمخلوقات الحية : الوحدة األولى 
5النباتات وأجزاؤها: الدرس الثاني



زهرة محمـد. أ: تصميم وإعداد

تعرف المخلوقات الحية  : الفصل األولالمخلوقات الحية : الوحدة األولى 
النباتات وأجزاؤها: الدرس الثاني

الفصل األول –الصف الثالث

:أُسمي أجزاء النبات في الصور التالية

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

ماهو الغاز الذي يحتاجه النبات في عملية البناء الضوئي؟
..........................................................................................

أعدد أنواع الجذور مع ذكر مثال لكل منها
..............الجذور

•...................

...............الجذور 

•................

:أعدد أشكال الساق المختلفة مع ذكر مثال لكل منها

..............الساق 

•...................

...............الساق 

•................
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زهرة محمـد. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

:أنا أذكر وظيفة لكل جزء من أجزاء النبات التالية
................................................................

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

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

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

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

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

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

تعرف المخلوقات الحية  : الفصل األولالمخلوقات الحية : الوحدة األولى 
النباتات وأجزاؤها: الدرس الثاني

:الباحث الصغير

مه؟ هل يوجد نبات يتحرك، وما اس: أبحث في االنترنت
.  اكتب لنا معلومات شيقة عن هذا النبات

م20/     /     (      2التصحيح ) م20(       /     /     1التصحيح)

تصويب األخطاء -
(جزئيًّا لم يتم          تمتم    ) 

إكمال الناقص-
(جزئيًّا لم يتم          تمتم    ) 

بهاأرجو االهتمام بالمالحظات السابقة والعمل -

التوصيات
التاريخ أرجو كتابة❑
صوب األخطاء ❑
أكمل الناقص ❑
أرجو حل النشاط ❑

المالحظات
في قمة الروعة  أداء ❑
ل بإمكانك تحقيق مستوى أفض❑
أرجو االهتمام أكثر ❑

األداء تقدير
ممتاز❑
جيد جدا❑
جيد❑
ير يحتاج إلى تطو❑

مالحظات المعلمة 

مالحظات ولي األمر 
وتوقيعه
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

غير المخلوقات الحية تنمو وتت: الفصل الثاني/ المخلوقات الحية: الوحدة األولى
دورات حياة النباتات : الدرس األول/

الفصل األول –الصف الثالث 

.جزء من النباتات يكون البذور والثمار أحيانًا: الزهرة

.  نباتات توجد فيها أزهار لتكوين البذور: النباتات الزهرية

أجزاء الزهرة
جزء ذكري

ينتج حبوب اللقاح
جزء أنثوي

ينتج البويضات

.انتقال حبوب اللقاح من الجزء الذكري إلى الجزء األنثوي: التلقيح

.تتكون البذور عند اندماج حبوب اللقاح والبويضة معًا: البذرة

:طرق انتقال حبوب اللقاح-
(من الجزء الذكري إلى الجزء األنثوي)من الزهرة نفسها ( أ

(عن طريق الرياح أو الحشرات مثل النحل)من زهرة إلى أخرى ( ب
ة جذب الحشرات لها وتساعد في عمليتساعد في جمال الزهرة ورائحتها الزكية -

.التلقيح

.مراحل حياة المخلوق الحي: دورة الحياة
اتات النبألنتستفيد النباتات الجديدة من النباتات الميتة في صنع غذائها -

الميتة تتحول إلى األمالح معدنية التي تحتاجها النباتات الجديدة في عملية 
.البناء الضوئي

حجم البذرة
بذور صغيرةبذور كبيرة

يمكن نقل البذور الصغيرة من مكانها إلى مكان آخر عن
.امهاطريق الرياح، المياه أو تعلق بفراء الحيوانات وأجس
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

غير المخلوقات الحية تنمو وتت: الفصل الثاني/ المخلوقات الحية: الوحدة األولى
دورات حياة النباتات : الدرس األول/

الفصل األول –الصف الثالث 

ينتج حبوب اللقاح:جزء ذكري

اتينتج البويض: جزء أنثوي

دورة حياة شجرة الخوخ 

.مراحل حياة المخلوق الحي: دورة الحياة
الميتةاتاتالنبألنغذائهاصنعفيالميتةالنباتاتمنالجديدةالنباتاتتستفيد-

ناءالبعمليةفيالجديدةالنباتاتتحتاجهاالتيالمعدنيةاألمالحإلىتتحول
.الضوئي
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

غير المخلوقات الحية تنمو وتت: الفصل الثاني/ المخلوقات الحية: الوحدة األولى
دورات حياة النباتات : الدرس األول/

الفصل األول –الصف الثالث

هل تحتاج البذور إلى الماء لتنمو؟ : أتوقع( 1
..................................................................

:أضع دائرة على أدوات التجربة التي تم استخدامها( 2

بذور

:  الخطوات
.أثني المنشفتين الورقيتين-
.أضع ماء في إحداهما-
.أضع المنشفة المبللة في كيس بالستيكي وأكتب عليه رطب-
.أضع المنشفة األخرى في كيس بالستيكي آخر وأكتب عليه جاف-
.أضع عدًدا متساويًا من البذور في كل كيس-
.أضع الكيس في مكان دافئ-

لماذا تغيرت البذور؟: أستنتج( ٤
..........................................................................................

تينمنشفتين ورقي يينكيسين بالستيكماء

ما البذور التي تغيرت؟ وكيف تغيرت؟: أالحظ( ٣
..........................................................................................

ماذا سيحدث إذا بللت المنشفة الورقية بمادة أخرى غير الماء؟: أفكر( ٥
..........................................................................................

زهرة

خر في أراد أحد المزارعين أن يقسم بذوره ويضع بعض منها في تربة جافة والبعض اآل
.تربة رطبة، لمدة شهر ليرى ماذا سيحدث، أطرح ثالث أسئلة على المزارع

1-............................................................................................
2-............................................................................................
٣-............................................................................................
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

غير المخلوقات الحية تنمو وتت: الفصل الثاني/ المخلوقات الحية: الوحدة األولى
دورات حياة النباتات : الدرس األول/

الفصل األول –الصف الثالث

للعبارة الخاطئة فيما ( X)للعبارة الصحيحة وعالمة ( ✓)أضع عالمة : السؤال األول
:يلي
)     (تحتاج النباتات لألزهار لتتكاثر ( 1
)    (دورة الحياة هي انتقال حبوب اللقاح من الجزء الذكري إلى الجزء األنثوي ( 2
)     (تحتوي الزهرة على ثالثة أجزاء ( ٣
)     (الجزء الذكري في النبات ينتج بويضات ( ٤
)    (لنموالنباتات الميتة تضيف غذاء إلى التربة وتساعد النباتات الجديدة على ا( ٥

:أكمل دورة حياة شجرة الخوخ: السؤال الثاني

دورة حياة شجرة الخوخ 
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

غير المخلوقات الحية تنمو وتت: الفصل الثاني/ المخلوقات الحية: الوحدة األولى
دورات حياة النباتات : الدرس األول/

الفصل األول –الصف الثالث

:أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثالث

كيف تنمو البذور لتصبح نباتًا؟( 1
.............................................................................................

كيف تستفيد النباتات الجديدة من النباتات الميتة؟( 2
.............................................................................................

:أذكر السبب فيما يلي: السؤال الرابع
.سهاتنتقل حبوب اللقاح من الجزء الذكري إلى الجزء األنثوي في الزهرة نف-
-........................................................................................

أتوقع ماذا سيحدث لو كان للنبات جزء ذكري فقط؟: أفكر وأكتب
.............................................................................................
.............................................................................................

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

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

:الباحث الصغير

ات؟ما أهمية جمال الزهرة ورائحتها الزكية بالنسبة للنب

أتحدى قدراتي
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

نمو المخلوقات الحية ت: تعرف المخلوقات الحية    الفصل الثاني : الوحدة األولى 
دورات حياة الحيوانات: وتتغير    الدرس الثاني 

الفصل األول –الصف الثالث 

ا مثل الحيوانات لها دورات حياة مختلفة، فبعض الحيوانات تولد وهي تشبه أبويه
لها أجزاء الثديات، وحيوانات أخرى تمر بمرحلة تحول فيتغير شكلها وحجمها ويتكون

.جديدة  كلما نمت مثل الحشرات
كيف تنمو الحيوانات؟

الثدييات       الزواحف         األسماك               الطيور           البرمائيات 

تضع 
بيضها على 
أرض 
جافة  

تضع 
بيضها في 
الماء  

تبني أعشاًشا 
د لحماية بيضها وترق
عليه حتى يفقس  

تضع بيضها في
الماء أو أرض 

رطبة  

تلد وتعتني 
بصغارها إلى 
أن تكبر 

دورة حياة الضفدع

البيض في الماء

يفقس أبو ذنيبة
من البيض  

ويتنفس 
بالخياشيم 

ينمو أبو ذنيبة وتبدأ 
األرجل والرئتان بالتكون

ضفدع مكتمل النمو

دورة حياة السلحفاة البحرية

وضع البيض في رمل الشاطئ

س السالحف الصغيرة التي تفق
تزحف نحو ماء البحر

سلحفاة مكتملة النمو

جزًءا من الحيوان يكتمل نموه ويتكاثر ثم يموت ويتحلل جسمه فيصبح
األخرىالتربة ويضيف مواد غذائية إلى التربة تحتاج إليها المخلوقات
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

.أذكر بالترتيب ثالث مراحل في دورة حياة السلحفاة البحرية: السؤال الثاني

زر..........................................

زر..........................................

زر..........................................

1

2

۳

.أكمل الفراغ بالكلمة الصحيحة في المكان المناسب: السؤال األول
...........................يسمى صغير الضفدع  . 1
........................يمر المخلوق الحي بمراحل تسمى . 2

...................تتكاثر الزواحف واألسماك والطيور بـ ۳ .

كيف تؤثر البيئة في دورة حياة الطائر؟ : السؤال الرابع
...........................................................................................

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

أي من الحيوانات التالية يشبه السحلية في دورة حياته؟: السؤال الثالث

الدب الفهد السلحفاة

يكون لكل أصمم لوحة لدورة حياة حيوانين مختلفين معًا، بحيث: الفنان الصغير
.منهما نصف اللوحة، وأوضح مراحل دورة الحياة مستخدمةً الصور والكلمات

نمو المخلوقات الحية ت: تعرف المخلوقات الحية    الفصل الثاني: الوحدة األولى
دورات حياة الحيوانات: وتتغير    الدرس الثاني 
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

نمو المخلوقات الحية ت: تعرف المخلوقات الحية    الفصل الثاني: الوحدة األولى
دورات حياة الحيوانات: وتتغير    الدرس الثاني 

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

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

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

:الباحث الصغير

؟لماذا تضع السلحفاة البحرية بيضها على الشاطئ

كيف تختلف دورة حياة السمكة عن دورة حياة الفراشة؟: أفكر وأكتب
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

أتحدى قدراتي

م20/     /     (      2التصحيح ) م20(       /     /     1التصحيح)

تصويب األخطاء -
(جزئيا لم يتم          تمتم    ) 

إكمال الناقص-
(جزئيا لم يتم          تمتم    ) 

بهاأرجو االهتمام بالمالحظات السابقة والعمل -

التوصيات
التاريخ أرجو كتابة❑
صوب األخطاء ❑
أكمل الناقص ❑
أرجو حل النشاط ❑

المالحظات
في قمة الروعة  أداء ❑
ل بإمكانك تحقيق مستوى أفض❑
أرجو االهتمام أكثر ❑

األداء تقدير
ممتاز❑
جيد جدا❑
جيد❑
ير يحتاج إلى تطو❑

مالحظات المعلمة 

مالحظات ولي األمر 
وتوقيعه
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/     البيئي المخلوقات الحية في النظام: الفصل الثالث/ النظام البيئي : الوحدة الثانية
السالسل والشبكات الغذائية: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

ي البيئة، هو المخلوقات الحية واألشياء غير الحية التي تتشارك ف: النظام البيئي
.ويوجد بينها تفاعل

ونالنظام البيئي قد يك
صغير

كبير

بركة/ جذع شجرة: مثل 

المحيط/ البحر/ الغابة / الصحراء : مثل 

التي يعتمد كل واحد منها على اآلخر في( المخلوقات الحية)ترتيب : السلسة الغذائية 
.تغذيته

.المنتج: يسمى أول مخلوق حي في السلسلة

ن مثل النباتات التي تحصل على الطاقة م،هو مخلوق حي يصنع غذاءه بنفسه: المنتج
.   شعة الشمس فتستخدمها في صنع غذائهاأ

الحيوانات كلها . هو المخلوق الحي الذي يتغذى على مخلوقات حية أخرى: المستهلك
.وكذلك اإلنسانمستهلكات

ها التي تحلل بقايا النباتات والحيوانات وأجسامها بعد موتالمخلوقات الحية :المحلالت 
. بعض أنواع البكتيريا والديدان: مثل .فتضيف إلى التربة امالًحا معدنية جديدة

الجراد ياكل 
االعشاب

األعشاب تحصل 
على الطاقة من 
ضوء الشمس

السالحف تأكل 
الديدان تحلل أجسام الجراد

الكائنات الحية بعد 
موتها

مستهلك ثانمستهلك أولالمنتجمصدر الطاقة
محلالت

تختلف االنظمة البيئية 
جاف

مغطى بأشجار
مغطى بالثلج

تحت الماء

.السهم في السلسلة الغذائية يمثل انتقال الطاقة: مالحظة
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/     البيئي المخلوقات الحية في النظام: الفصل الثالث/ النظام البيئي : الوحدة الثانية
السالسل والشبكات الغذائية: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

ختالفباالغذائيةوالسالسلالشبكاتتختلف•
.فيهاتتواجدالتيالبيئيةاألنظمة

لتشاهد شبكة غذائية في بركة55-5٤أنظر الكتاب صفحة 

نمعديدةأنواععلىتتغذىالحيواناتمعظم•
كليأأنالممكنمنمثالً فالعصفورالغذاء،

.وغيرهاوالديدانالحشرات

مجموعة من السالسل الغذائية : الشبكة الغذائية
.المترابطة

شبكة غذائية في غابة

تختلف الحيوانات في طريقة غذائها، 
:وتنقسم إلى

وهي التي تعتمد على : آكالت األعشاب
. النباتات في غذائها

وهي التي تعتمد على : آكالت اللحوم
. الحيوانات في غذائها

وهي التي تعتمد على : مزدوجة التغذية
. النباتات والحيوانات في غذائها

ه،بخاصبمناخيتميزبيئينظامكل•
عيشتالتيوالمخلوقاتمختلفة،وتربة
.فيه

يؤثرالبيئيالنظامفييحدثتغييرأي•
فيهتعيشالتيالمخلوقاتعلىكثيًرا

نظمة البيئية تختلف األ
جاف

مغطى بأشجار
مغطى بالثلج
تحت الماء

هل أنا آكل لحوم، أم آكل أعشاب، أم مزدوج التغذية؟: أفكر وأكتب

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

أتحدى قدراتي
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/     البيئي المخلوقات الحية في النظام: الفصل الثالث/ النظام البيئي : الوحدة الثانية
السالسل والشبكات الغذائية: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

المخلوقات الحية التي تعتمد في غذائها على

.الحيوانات بشكل رئيس
حيوانات المخلوق الحي الذي يحلل بقايا النباتات وال

.وأجسامها بعد موتها

لتي مجموعة المخلوقات الحية واألشياء غير الحية ا

.تتشارك في البيئة، ويوجد بينها تفاعل

.مجموعة من السالسل الغذائية

المخلوقات الحية التي تعتمد في غذائها على

.النباتات بشكل رئيس
ية هو المخلوق الحي الذي يتغذى على مخلوقات ح

.أخرى
ى ترتيب لمخلوقات حية يعتمد كل واحد منها عل

.اآلخر في تغذيته

.المخلوق الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه

البيئيالنظام()

الغذائيةالسلسلة()

الغذائيةالشبكة()

المنتج()

المستهلك()

المحلالت()

األعشابآكالت()

اللحومآكالت()

18



نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/     البيئي المخلوقات الحية في النظام: الفصل الثالث/ النظام البيئي : الوحدة الثانية
السالسل والشبكات الغذائية: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

:من خالل الشبكة الغذائية التالية، أرسم أو أكتب سالسالً غذائية متكاملة، وال أنسى أن أبدأ بالشمس

نسر

ذئب
ثعبان

فأر ضفدع

طائر 
الّسمان

ذبابة

مانجو

زهور الالفندر

ذرة

جرادةفراشة

زهرة

اليعسوب
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

/     البيئي المخلوقات الحية في النظام: الفصل الثالث/ النظام البيئي : الوحدة الثانية
السالسل والشبكات الغذائية: الدرس األول

الفصل األول –ثالثالصف ال

: امام العبارة الخاطئة( × ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )ضع عالمة 

)    (.النظام البيئي  دائما صغير•

)    (. هاالمحلالت هي التي تحلل بقايا النباتات والحيوانات وأجسامها بعد موت•

)    (. تحصل معظم المنتجات  على الطاقة من الصخور•

)    (.نظمة البيئية متشابهةجميع األ•

...................................................:الحيواناسم

................................................................:فيهيعيشالذيالبيئيالنظام

.....................................البيئي؟النظامهذامنالحيواناختفىلوسيحدثماذا

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

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

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

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

:الباحث الصغير

.كتب عما يترتب على ذلكأأتخيل اختفاء حيوان من نظام بيئي ، ثم 
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زهرة محـمد . أ: تصميم وإعداد

لبيئي  المخلوقات الحية في النظام ا: الفصل الثالثالنظام البيئي  : الوحدة الثانية
التكيف: الدرس الثاني

الفصل األول –الصف الثالث 

التكيف

يمكنه من العيش في 
الظروف المناخية مثل 

الصحراء الجافة 
والحارة

بعض 
الحيوانات 
تنام في 
النهار 
وتخرج 
في الليل 

عند 
انخفاض 
درجة 
.الحرارة

لدى نبات 
الصبار 
ساق 

سميكة 
تساعد  

في 
تخزين 
الماء

يمكنه من 
ي البقاء آمنًا ف
البيئة  

تتخفى بعض 
الحيوانات في 

بيئاتهم متخذين  
شكل أو لون البيئة 
.التي يعيشون فيها

األفعى تأخذ 
لون البيئة 
لتتخفى عن 

.الصقر

يمكنه من 
الحصول على 

الحاجات الغذائية 

أضراس 
الحصان 
تمكنه من 

مضغ 
الطعام 

مخالب 
الدب 

واألسد 
الحادة 

تمكنه من 
الصيد

هو التركيب أو السلوك الذي يساعد 
المخلوق على البقاء حيًا في البيئة 
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

الفصل األول–الصف الثالث 

األدوات
مؤقت زمني .٤مناشف ورقية .٣ماء مثلج        .2دهن نباتي         .1

:  الخطوات
ون أستعمل منشفة ورقية ألغطي أحد أصابعي بالدهن، وأترك اإلصبع الثانية من د-

.تغطيتها بالّدهن

في أضع إصبعي المدهون في الماء المثلج وأعد بالمؤقت المدة التي يمكنني إبقاؤها-
.أعيد الخطوة باإلصبع غير المدهون. الماء المثلج

ماذا تالحظ؟-
-...........................................................................................

:االستنتاج

أي إصبع يمكن إبقاؤه لمدة أطول في الماء المثلج، ولماذا؟
...........................................................................................
...........................................................................................

مما سبقأستنتج
البادة ؟كيف تساعد الطبقة الدهنية الموجودة تحت جلد الدولفين في بقائه بالمناطق

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

لبيئي  المخلوقات الحية في النظام ا: الفصل الثالثالنظام البيئي  : الوحدة الثانية
التكيف: الدرس الثاني
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زهرة ضيف  . أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

ما هو التكيف؟-1
................................................................................................

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

:أوضح ما يلي-٣

كيف تتكيف األفعى لتبقى آمنة؟-أ

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

.كيف يتكيف الجمل في المنطقة الصحراوية؟أذكر مثاالً واحًدا-ب

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

لبيئي  المخلوقات الحية في النظام ا: الفصل الثالثالنظام البيئي  : الوحدة الثانية
التكيف: الدرس الثاني

:أذكر المخلوق الحي الذي يتكيف بالطرق المذكورة فيما يلي-2

: ..........................لسان لزج وطويل يمكنه من اصطياد الحشراتله •

...: ...................نبات له ساق سميكة تخزن الماء ليستطيع العيش في المنطقة الصحراوية•

: ......................لها رقبة طويلة تمكنها من الحصول على غذائها من األشجار•

: ..........................له طبقة دهنية تغطي جسمه لتساعده على تحمل البرودة•
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زهرة ضيف. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث

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

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

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

لبيئي  المخلوقات الحية في النظام ا: الفصل الثالثالنظام البيئي  : الوحدة الثانية
التكيف: الدرس الثاني

:الباحث الصغير
، وأشاهد كيف تتكيف الحرباء، ثم أدون (QR)أمسح 

.مالحظاتي أدناه عن هذا الفيديو

:صل اسم المخلوق الحي بالتكيف المناسب له

.البرودةمنيحميهكثيفريشله• األخطبوط

.اراألشجأخشابنقرعلىيساعدهطويلمنقارله• الظربان

.بالهرمنليتمكنأعدائهعلىأسودحبًرايطلق• البطريق

دليبعبالخطرإحساسهعندكريهةرائحةيطلق•
.األعداء

نقار الخشب

:الباحث الصغير

م20/     /     (      2التصحيح ) م20(       /     /     1التصحيح)

تصويب األخطاء -
(جزئيًّالم يتم          تمتم    ) 

إكمال الناقص-
(جزئيًّا لم يتم          تمتم    ) 

بهاأرجو االهتمام بالمالحظات السابقة والعمل -

التوصيات
التاريخ أرجو كتابة❑
صوب األخطاء ❑
أكمل الناقص ❑
أرجو حل النشاط ❑

المالحظات
في قمة الروعة  أداء ❑
ل بإمكانك تحقيق مستوى أفض❑
أرجو االهتمام أكثر ❑

األداء تقدير
ممتاز❑
جيد جًدا❑
جيد❑
ير يحتاج إلى تطو❑

مالحظات المعلمة 

مالحظات ولي األمر 
وتوقيعه
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/يئي التغيرات في النظام البا: رابع لفصل الا/ النظام البيئي :الوحدة الثانية 
كيف تغير المخلوقات الحية بيئتها ؟ : الدرس األول

الفصل األول –لث ثاالصف ال

حاجتها المخلوقات الحية تغير بيئتها لتلبية

النبات يمتص الماء
.من التربة  ا الطيور تبني أعشاشً 

. مأوى لصغارها 
العنكبوت تنسج 
شباكها لتصطاد 

. الحشرات 

. هذه األعمال تغير البيئة بشكل بسيط
البكتيريا 

والفطريات تحدث
ي تغيرات كبيرة ف

.البيئة

تحلل أوراق 
األشجار 

والمواد الميتة 

فتحولها إلى 
أمالح معدنية 
تضاف إلى 

التربة 

تشكل سماَدا 
يستعمله النبات

.  في نموه

دهاتساعمواردإلىالحيةالمخلوقاتتحتاج•
الهواء،الماء،الغذاء،:حيةالبقاءعلى

.والمأوىالشمسضوءالمكان،

فتتنافسمحدودبشكلالمواردهذهتوجد•
.بينهافيماالحيةالمخلوقات

لىعالحيةالمخلوقاتبينصراع:التنافس•
.الموارد

حنان محمد. أ: تصميم وإعداد
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/يئي التغيرات في النظام البا: رابع لفصل الا/ النظام البيئي :الوحدة الثانية 
كيف تغير المخلوقات الحية بيئتها ؟ : الدرس األول

الفصل األول –لث ثاالصف ال

كيف يغير اإلنسان بيئته؟ 
، ولكن هناك زراعة األشجار تعدُّ مثاالً لتغيير البيئة ويكون تغييًرا مفيًدا

. تغيرات ضارة تسبب التلوث
. دخول مواد ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة: التلوث

الترشيد،التدوير، وإعادة : يمكن لإلنسان أن يحي البيئة من خالل 
. االستخدام

حنان محمد. أ: تصميم وإعداد
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/يئي التغيرات في النظام البا: رابع لفصل الا/ النظام البيئي :الوحدة الثانية 
كيف تغير المخلوقات الحية بيئتها ؟ : الدرس األول

الفصل األول –لث ثاالصف ال

ما المقصود بكل مما يلي ؟: السؤال األول 

:  التنافس 
........................................................................................

:  التلوث 
.......................................................................................

: أختار اإلجابة الصحيحة 
:كل مما يأتي يساعد الناس على حماية بيئتهم ما عدا واحدة، هي 

. أذكر بعض األشياء التي يمكنني تقليل استخدامها لحماية البيئة-
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................

.كيف يتأثر اإلنسان بالتلوث-
.........................................................................................
.........................................................................................

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

النفايات رمي التدوير إعادة
زراعة األشجار  أتحدى إعادة االستخدام 

قدراتي
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

/  التغيرات في النظام البيئي: الفصل الرابع/ النظام البيئي: الوحدة الثانية
تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية: الدرس الثاني

الفصل األول –الصف الثالث

التغيرات البيئية

يةالكوارث الطبيع

الحرائقالجفافالفيضان

تنتج من 
األمطار 
الغزيرة 

والعواصف

انحباس 
األمطار 
ة فترة زمني
طويلة

تات تتلف النبا
وتدمر 
مواطن 

الحيوانات 

:  آثار الفيضانات
تؤدي إلى انجراف 
التربة والنباتات 
وفقد الحيوانات 

.لمواطنها

تلوث: آثار الحرائق
.الهواء

لحيةكيف تؤثر التغيرات البيئية في المخلوقات ا

:الجفاف
تهاجر إلىالفيلة-

.بيئات جديدة
تدفن الضفادع-

.نفسها في الوحل

تصطاد الحيوانات
المفترسة فرائس
أخرى عند نقص 

.غذائها

تلجأ بعض 
الحيوانات إلى 

.الصيد ليالً 

.إذا كان عدد ما تبقى من أفراد المخلوق الحي قليل: االنقراض

كيف تتعرض الكائنات الحية لالنقراض؟
.عندما ال تستطيع المخلوقات الحية الهجرة أو التكيف-

.الصيد الجائر عن طريق اإلنسان-

الريم والبلبل البحريني: أمثلة على الحيوانات المهددة باالنقراض

األمراض

تؤدي إلى 
موت كثير من
المخلوقات 

الحية
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

/  التغيرات في النظام البيئي: الفصل الرابع/ النظام البيئي: الوحدة الثانية
تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية: الدرس الثاني

الفصل األول –الصف الثالث

للعبارة الخاطئة فيما ( X)للعبارة الصحيحة وعالمة ( ✓)ضع عالمة : السؤال األول
:يلي
)     (تحدث األمراض تغيرات في البيئة، وتؤدي إلى الفيضان والجفاف )1
)  (عند تغير البيئة تترك بعض الحيوانات موطنها وتهاجر إلى بيئة جديدة ( 2
)     (يسهم اإلنسان عن طريق الصيد الجائر بتعريض الحيوانات لالنقراض ( ٣

:أختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي:السؤال الثاني

:من أمثلة الكوارث الطبيعية-
الفطريات . أ

الفيضانات. ب

:من الحيوانات البحرينية المهدد باالنقراض-
البلبل . أ

الفيل. ب

:أجب عن األسئلة التالية:السؤال الثالث

ماذا سيفعل سكان مدينة تعرضت لفيضان ناتج عن هطول كثيف لألمطار؟•
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

أتحدى 
قدراتي
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

/  التغيرات في النظام البيئي: الفصل الرابع/ النظام البيئي: الوحدة الثانية
تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية: الدرس الثاني

الفصل األول –الصف الثالث

:الباحث الصغير
كيف غيرت الذئاب البيئة في محمية : أبحث عن

.العامة وأكتب عن هذا التغييريلوستون

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

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

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

:أختار مهمة بحثية من اآلتي وأجيب عنها•

:الباحث الصغير
وأكتب عن ( برئة األرض)أبحث عن الغابة الملقبة 

.الكارثة التي حدثت فيها مؤخًرا

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

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

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

م20/     /     (      2التصحيح ) م20(       /     /     1التصحيح)

تصويب األخطاء -
(جزئيًّالم يتم             تمتم    ) 
إكمال الناقص-

(جزئيًّا لم يتم          تمتم    ) 
أرجو االهتمام بالمالحظات السابقة والعمل بها-

التوصيات
التاريخ أرجو كتابة❑
صوب األخطاء ❑
أكمل الناقص ❑
أرجو حل النشاط ❑

المالحظات
في قمة الروعة  أداء ❑
ل بإمكانك تحقيق مستوى أفض❑
أرجو االهتمام أكثر ❑

األداء تقدير
ممتاز❑
جيد جداً ❑
جيد❑
ير يحتاج إلى تطو❑

مالحظات المعلمة 

مالحظات ولي األمر 
وتوقيعه
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

األرض تتغير: الفصل الخامساألرض  ومواردها: الوحدة الثالثة
تغيرات األرض الفجائية: الدرس األول

الفصل األول –الصف الثالث 

.  القشرة، والوشاح، واللب: طبقات، هي۳تتكون األرض من 

.صفائح صخرية ضخمةفي الطبقة الخارجية من األرض وتتكون من القشرة

.الزالزل والبراكين: هناك أحداث قد تغير معالم سطح األرض ومنها

البراكين
البركان فتحة في : التعريف

القشرة األرضية تندفع منها 
.الماجما

اندفاع الصخر:سبب الحدوث
الموجود ( الماجما ) المصهور 

في  الوشاح والقشرة من خالل
تسيل فتحة في القشرة األرضية ل
.  على سطح األرض

تكون جبل بركاني:النتيجة
ويحدث وتدميًرا كبيًرا في
ات البنايات وأضراًرا بالمخلوق

حروق واختناق من: الحية مثال
الغازات

الزالزل
حركة الزالزل هي : التعريف

فجائية لصخور القشرة 
.األرضية

تشققات :سبب الحدوث
وانحناءات في القشرة األرضية  
ناتجة عن انزالق وتصادم 
الصفائح الصخرية في باطن 

.   األرض

الزلزال الضعيف ال : النتيجة
نشعر به، أما الزلزال المتوسط  
يؤدي إلى حدوث تشققات على 
سطح األرض، والزلزال القوي 

األبنية قد يؤدي إلى انهيار 
. والجسور
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

:أكمل كالً من الجمل التالية بالكلمة المناسبة: السؤال األول

.هو فتحة في القشرة األرضية تندفع منها الماجما. ......................... 1

.يةمن الحركة المفاجئة لصخور القشرة األرض......................... يمكن أن ينتج . 2

.......................الصخور المنصهرة تحت القشرة األرضية تمسى . ۳

:أجيب عن األسئلة التالية: السؤال الثالث

لماذا تشكل الزالزل خطًرا على المخلوقات الحية ؟ . 1
...........................................................................................
...........................................................................................

فيم تتشابه الزالزل والبراكين ؟ . 2

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

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

:أختار اإلجابة الصحيحة: السؤال الثاني

:    تتسبب البراكين في. 1

:تتسبب الزالزل في. 2

قتل المخلوقات الحية حدوث الجفاف سقوط األمطار

األرض تتغير: الفصل الخامساألرض  ومواردها: الوحدة الثالثة
تغيرات األرض الفجائية: الدرس األول

حمم بركانيةحدوث سيول تشققات األرض 
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عائشة السيار. أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

األرض تتغير: الفصل الخامساألرض  ومواردها: الوحدة الثالثة
تغيرات األرض الفجائية: الدرس األول

:أبحث وأجيب عما يلي: الباحث الصغير

.................................................................
ماذا سيحدث لو حدث 
زلزاالً كبيًرا في قاع 

المحيط؟

................................................................. ماذا أسمي هذه الظاهرة؟

................................................................. أذكر اسم دولة حدثت 
.فيها هذه الكارثة

(ال قدر هللا) أتخيل حدوث زلزال في منطقتي : السؤال الرابع
.أكتب قصة حول الموضوع وأذكر أثر الزلزال في تغيير معالم سطح اليابسة

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

أتحدى قدراتي
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

:  يالثانالدرس /  األرض تتغير : خامسالفصل ال/ األرض ومواردها : لثةالوحدة الثا
التجوية والتعرية

الفصل األول –ثالثالصف ال

د قوشديد ءتحدث التجوية ببط.تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر: التجوية
تحتاج إلى مئات السنين

أمطار وثلوج 
تتخلل الشقوق

الثلوج بعد تنصهر
تجمدها ومع مرور 

الوقت تتفتت الصخور

تنمو النباتات في  
هاالشقوق فتفكك

تحفر الحيوانات 
االرض

:التجويةحدوث عملية أسباب 

المياه الجارية

الرياح

تغيرات درجة الحرارة

األمطار والثلوج

المخلوقات الحية
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

:  يالثانالدرس /  األرض تتغير : خامسالفصل ال/ األرض ومواردها : لثةالوحدة الثا
التجوية والتعرية

الفصل األول –ثالثالصف ال

التعرية .ء أيًضاببطعريةتحدث الت
.والتجوية عمليتان تعمالن معًا

اتج النعملية نقل الفتات الصخري: التعرية
.عن عمليات التعرية

: الكثبان الرملية
هي ظاهرة ترسب حبيبات 
الرمل أو الصخر التي 
تنقلها الرياح، وتتميز 
.الصحراء بهذه الظاهرة

:عريةالتحدوث عملية أسباب 

المياه الجارية

الرياح

قوة الجاذبية األرضية

األنهار والسيول وأمواج البحر

المخلوقات الحية

كيف يغير اإلنسان 
سطح األرض؟

حفر حفرة في : تغييرات بسيطة مثل
.المنزل أو قطع شجرة

اء قطع األشجار لبن: تغييرات كبيرة مثل
المنازل وصنع األثاث، أو حفر المناجم 

الستخراج المعادن
:التربةانجراف
.هاعنبديلةأشجارزراعةوعدماألشجارقطعنتيجةالمشكلةهذهتحدث
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عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

الفصل األول–الصف الثالث 

كيف تتغير الصخور بفعل المياه الجارية؟

؟ما التغيرات التي تطرأ على الصخور بفعل المياه الجارية: أتوقع
.................................................................................
.................................................................................

:  الخطوات
اقطعً منهاكلفيأضعثم(جب،أ،)وعاءكلعلىملصقًاأضع-

.الماءمننفسهابالكميةاألوعيةوأمألالصخر،منمتساوية
.وال أحركه( أ)أترك الوعاء -
.بقوة مدة دقيقتين، ثم أتركه حتى يصفو( ب)أرجُّ الوعاء -
.بقوة مدة خمس دقائق، ثم أتركه حتى يصفو( ج)أرجُّ الوعاء -

ماذا تالحظ؟
؟ماذا حدث للصخور  في كل وعاء. أستعمل العدسة المكبرة وأالحظ-

( ............................................................أ)الوعاء 
( ...........................................................ب)الوعاء 
( ...........................................................ج)الوعاء 

:  يالثانالدرس /  األرض تتغير : خامسالفصل ال/ األرض ومواردها : لثةالوحدة الثا
التجوية والتعرية

األدوات
كأس مدرجة

صخور رملية

ثالثة أوعية 
بالستيكية مغطاة

ساعة وقف

عدسة مكبرة

:االستنتاج

كيف تتغير الصخور بفعل المياه الجارية؟
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

:  يالثانالدرس /  األرض تتغير : خامسالفصل ال/ األرض ومواردها : لثةالوحدة الثا
التجوية والتعرية

الفصل األول –ثالثالصف ال

.أمام عوامل التجوية( )   ضع عالمة أ

.:عرف مايلي
...........................................................................:التجوية

...........................................................................:التعرية

.......................................................................:الكثبان الرملية

؟عريةماهي أسباب الت
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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نور خليفة الحشاش. أ: تصميم وإعداد

:  يالثانالدرس /  األرض تتغير : خامسالفصل ال/ األرض ومواردها : لثةالوحدة الثا
التجوية والتعرية

الفصل األول –ثالثالصف ال

؟متى تحدث عملية التعرية بسرعة: الباحث الصغير

لماذا تتسع الشقوق في الصخور أحيانًا في األجواء الباردة؟

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

أتحدى قدراتي

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

م20/     /     (      2التصحيح ) م20(       /     /     1التصحيح)

تصويب األخطاء -
(جزئيًّالم يتم          تمتم    ) 

إكمال الناقص-
(جزئيًّا لم يتم          تمتم    ) 

أرجو االهتمام بالمالحظات السابقة والعمل بها-

التوصيات
التاريخ أرجو كتابة❑
صوب األخطاء ❑
أكمل الناقص ❑
أرجو حل النشاط ❑

المالحظات
في قمة الروعة  أداء ❑
ل بإمكانك تحقيق مستوى أفض❑
أرجو االهتمام أكثر ❑

األداء تقدير
ممتاز❑
جيد جداً ❑
جيد❑
ير يحتاج إلى تطو❑

مالحظات المعلمة 

مالحظات ولي األمر 
وتوقيعه
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زهرة ضيف  . أ: تصميم وإعداد

:  الدرس األولموارد األرض: الفصل السادساألرض ومواردها   : الوحدة الثالثة
المعادن والصخور والتربة 

الفصل األول –الصف الثالث 

مخلوط من 
المعادن وفتات 

.الصخور

التربة مادة على 
األرض 

ضرورية أو 
مفيدة لحياة 

اإلنسان

المورد 
الطبيعي

ر مادة طبيعية غي
حية تتكون من 
معدن أو عدة 

.معادن
الصخور

مادة صلبة 
ي غيرحية توجد ف

الطبيعة كالملح 
.  والذهب

المعادن

.مالمعدن الذي يدخل في ملح الطعا الهاليت

.يصنع منه أواني الطهي األلمنيوم

يصنع منها المجوهرات الذهب والفضة

يصنع منه أسالك الكهرباء والهاتفالنحاس
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زهرة ضيف  . أ: تصميم وإعداد

:  الدرس األولموارد األرض: الفصل السادساألرض ومواردها   : الوحدة الثالثة
المعادن والصخور والتربة 

الفصل األول –الصف الثالث 

يتجمع الفتات 
الصخري مع 
بقايا الكائنات 
ومع مرور الزمن تتكون طبقات •الحية المتحللة 

التربة ومنها الطبقة الداكنة التي
 .تحتوي على المعادن

تكسير 
الصخور 

ا وتفتيته

التجوية

عملية بواسطة
:تسمى 

من دون التربة ال تنمو معظم 
النباتات واألشجار، وبالتالي لن 

تحصل الكائنات الحية على 
.الغذاء

التربة التي تحتوي على بقايا الحيوانات 
.والنباتات

الالدُّب

.من الكتاب110أتعرف طبقات التربة من خالل الرسم التوضيحي في صفحة 

٤0



عائشة السيار  . أ: تصميم وإعداد

:  الدرس األولموارد األرض: الفصل السادساألرض ومواردها   : الوحدة الثالثة
المعادن والصخور والتربة 

الفصل الثاني–الصف الثالث 

األدوات
عدسة مكبرة . ٤تربة   . ٣طبق ورقي  . 2ملعقة بالستيكية  .1

:  الخطوات

.أضع التربة بالملعقة على الطبق الورقي-
.أقوم بتوزيع التربة على الطبق-
أستخدم العدسة لرؤية التربة -

المالحظات

مما سبقأستنتج
ما هي مكونات التربة؟ 

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

:أستكشف أكثر
هل أنواع التربة كلها متشابهة؟ 

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

.................................................... شكل حبيببات التربة؟ما

.................................................... ما لون التربة؟ 

.................................................... التربة؟ كيف هو ملمس
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زهرة ضيف  . أ: تصميم وإعداد

الفصل األول –الصف الثالث 

:أكمل الفراغات التالية-1

.مخلوط من المعادن وفتات الصخور.......................▪

موجودة في الطبيعة .................................... مادة صلبة : المعادن▪
................كالملح، و 

......................مادة طبيعية غير حية تتكون من معدن واحد أو عدة معادن ▪

...................تتكون التربة بوساطة عملية تسمى بالـ▪

أذكر أهمية التربة؟-2
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

:  الدرس األولموارد األرض: الفصل السادساألرض ومواردها   : الوحدة الثالثة
المعادن والصخور والتربة 

أكتب بحث في األنترنت عن أحد أنواع المعادن، وأ: الباحث الصغير
.  أهم المعلومات التي أعجبتك

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

٤2



/موارد األرض : لسادس الفصل ا/ األرض ومواردها :الوحدة الثالثة 
مصادر الطاقة : الدرس الثاني

الفصل األول –لث ثاالصف ال

.األصداف، أوراق النبات، آثار األقدام من الممكن أن تتحول إلى أحافير

.بقايا أو آثار مخلوقات حية عاشت في الماضي البعيد: األحفورة 

ارها في من أنواع األحافير الطبعات التي تتكون عندما تترك المخلوقات الحية آث
. مواد لينة كالطين، تتحول مع مرور الزمن إلى صخور تحفظ هذه الطبعات

الوقود 

الفحم الحجري  النفط  الغاز الطبيعي 

تكونت هذه األنواع من بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت قبل ماليين 
. السنين، ولذلك تسمى الوقود األحفوري 

يوجد النفط في باطن األرض ويستخرجه اإلنسان بالحفر والضخ إلى سطح
. األرض 

الوقود من الموارد الطبيعية غير المتجددة، أي أنه يظل يتناقص باالستعمال
.  حتى ينفد

مادة يتم حرقها 
للحصول على 

.الطاقة

٤۳
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الهواء مورد طبيعي مهم يحيط باألرض، 
يحرك السحب التي تتساقط منها األمطار، 

.  توليد الكهرباءوالهواء المتحرك مفيد في
األكسجين الموجود في الهواء مهم للتنفس 

.  فهو ضروري لحياة اإلنسان والحيوان

الماء مورد طبيعي مهم، يستفيد منه 
اإلنسان في أغراض الشرب، الطبخ، 
الزراعة، الصناعة، والتنقل في 

.البحار واألنهار

/موارد األرض : لسادس الفصل ا/ األرض ومواردها :الوحدة الثالثة 
مصادر الطاقة : الدرس الثاني

الطاقة المتجددة 

الماء المتحرك  الرياح  الطاقة الشمسية 

نستفيد منها في توليد الكهرباء  

٤٤
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الماء والهواء موردان متجددان، أي يمكن استعمالهما دون أن 
ينفذا، النبات عندما يصنع غذاءه يعطي األكسجين في الهواء 
ليعوض األكسجين الذي تتنفسه المخلوقات الحية، والماء الذي

. نستهلكه يتم تعويضه عند تساقط األمطار والثلوج 

كيف يستعمل الماء والهواء ؟ 

/موارد األرض : لسادس الفصل ا/ األرض ومواردها :الوحدة الثالثة 
مصادر الطاقة : الدرس الثاني

وعدمعليهالمحافظةويجبمحدودطبيعيمصدرالعذبالماء
فياإلسرافعنوسلمعليههللاصلىالنبينهىفيه،اإلسراف

.جار  نهر  علىكنتولوتسرفال:فقالالوضوءعندحتىالماء
(ماءالرشاش)أستخدمأوالصنبور،منيتسربالماءأتركعندما
استهالكفيأسرففإننياالستحمام،عندالالزممنأطولمدة
.الماء

اإلسراف في استهالك الماء 

٤5
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: السؤال األول 
ما المقصود بـ ؟

:  األحفورة 
............................................................................................

:  الوقود 
............................................................................................

: اختار اإلجابة الصحيحة 
: أَي مما يأتي يعد مورَدا طبيعيًّا غير متجدد 

هل تعدُّ الرياح من المصادر المتجددة ؟ ولماذا؟-
............................................................................................
............................................................................................

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

النباتات   الماء 
الفحم  الهواء

/موارد األرض : لسادس الفصل ا/ األرض ومواردها :الوحدة الثالثة 
مصادر الطاقة : الدرس الثاني

.  افأبحث عن آية من القرآن الكريم تنهى عن اإلسر:الباحث الصغير -
.................................................................................
.................................................................................

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