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 ألن بعض الجبال هي فوهات تتدفق أو تدفقت منها الالبة

 .إلى سطح األرضالماجما تندفع 

بسبب هروب فقاعات الغاز الموجودة في الماجما 

 .الساخنة عند وصولها إلى سطح األرض

 
الرئي
 سية



ما هو أثر ارتفاع درجة حرارة بخار الماء على قوة 

 انفجار البركان؟
عند وجود مياه محصورة داخل حيز البركان فإنها تتبخر بفعل الحرارة الهائلة ويزداد ضغطها 

من  االنفجارمطلقا  حتى تصل إلى درجة حرجة ال يستطيع السطح العلوي للبركان تحمله فيحدث 

 .البركان بخار الماء وبعض الغازات األخرى مثل الكلور وثاني اكسيد الكبريت

هل تتأثر قوة انفجار البركان بزيادة نسبة 

 ؟الماجماالغازفي 

نموذج للبركان عبارة عن زجاجاتين مياه معدنية فارغتين أعمل 

بهما كميتان متساويتان من الخل ولتكن ثلثي حجم الزجاجة  أضع 

بها أضع بأحدهما كمية من كربونات الصوديوم واألخرى وأضع 

 .أالحظهما وأسجل كمية مضاعفة من كربونات الصويوم 

 .بزيادة نسبة الغازات في المجما تزداد قوة االنفجار

 
الرئيس

 ية



 الجذور تمتص الماء واألمالح 

األوراق تصنع الغذاء للنبات في عملية 

 البناء الضوئي 

 السيقان -األوراق  –الجذور 

 
الرئي
 سية



وظهرت بعض التراكيب مثل النواة والجدار  تفصيالا أصبحت المشاهدات أكثر 

ا الخلوي أكثر     وضوحا

بشرة وورقة البصل كل منهما تتكون من أشكال تشبه صناديق متشابهة الشكل 

 والحجم 

ما رسم أوأشاهد شريحة مجهزة لجذر البصل تحت المجهر 

 أشاهده 

 هل تتشابه مكونات ورقة نبات الملفوف مع مكونات ورقة البصل ؟ 

 ما أراه رسم أوورقة من نبات الملفوف وافحصها بالعدسة المكبرة حضر أ

 ثم أقارن ما رأيته بنبات البصل 

تتشابه مكونات ورقة نبات الملفوف مع مكونات ورقة  

  البصل  
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



مللتر من الماء في برطمان ثم  100صب أ

 أضيف قطرات من 

 

 الطعام الزرقاء  صبغة 

ساق الكرفس في البرطمان وأسجل ضع أ

 النتائجالوقت ثم أسجل 

 

 دقيقة  30بعد  

يتلون الماء باللون األزرق بعد تقليب 

 المزيج

 يتلون ساق الكرفس  باللون األزرق 

 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 مللتر من الماء في برطمان  100صب أ
 

 قطرات من صبغة الطعام الحمراء  ثم أضيف 

 وردة قرنفل بيضاء حضر أ
 

 (سم  30تقريبا ) عنق طويل لها 

 أضع عنق الوردة في البرطمان 
 

 دقيقة  30الوقت ثم أسجل النتائج بعد وأسجل 

 يتلون الماء باللون األحمر 
 

 تقليب المزيجبعد 

 أالحظ   اللون األبيض  ألوراق الوردة 

 تتلون أوراق الوردة  باللون األحمر

 
الرئي
 سية



 له منقار ويغطي جسمه الريش الحمام

 لها ألوان براقة الفراشة

 لها أزهار جميلة البسلة

  أجنحةحيوانات تطير ولها والفراشة الحمامة 
الرئي
 سية



 أجنحةحيوانات تطير ولها والفراشة الحمامة 

 نعم العصافير والفراشات والذباب كلها لها أجنحة وتطير 

 هل يمكن وضع جميع الحيوانات التي تطير ضمن مجموعة الطيور ؟

 باستخدام بعض المجالت العلمية أقص بعض صور لحيوانات تطير

 الصقر ثم أالحظ الصفات المشتركة  –الخفاش  –الفراشة  –مثل العصفور 

 ها  يإلبينها وأسجل النتائج التي أصل 

ال يمكن وضع جميع الحيوانات التي تطير ضمن مجموعة الطيور لوجود 

 اختالف 

  كثيرة ىصفات أخرفي كبير 
الرئي
 سية



 مخلوق حي وحيد الخلية 

 الطالئعيات حد أقد يكون 

 
الرئي
 سية



 أنها تتحرك وتستجيب للتغيرات في البيئة 

 تتحرك دودة األرض على المنشفة الورقية حركة دودية 

 عند لمسها  تتحرك دودة األرض بعيداا  

ألن  ىتختفي األوراق الموجودة في المرب

 دودة األرض قد أكلتها

 
الرئي
 سية



 تتحرك دودة األرض مبتعدة عند لمسها  

ال تستطيع مد جسمها أو تقصيره لو كان لها . دودة األرض ليس لها هيكل عظمي .  ال  

 هيكل  

 دودة األرض حيوان ألنها تتحرك وتستجيب لتغيرات البيئة 

 كيف تتحرك وتستجيب الحيوانات مثل القطة ؟ 

 تتحرك وتستجيب الحيوانات مثل دودة االرض. نعم 

 أالحظ القطة وهي تتحرك وكيف تستجيب للتغيرات المختلفة 

  ىأروأسجل ما حولها 

 الحركة ولها حواس على القطة لها هيكل عظمي يساعدها 

 االستجابة للتغيرات المختلفةتساعدها على 

 
الرئي
 سية



  مبتعداا يخرج الهواء من البالون ، ويطير البالون 

يتحرك البالون في اتجاه ويتحرك الهواء الخارج منه في اتجاه 

 معاكس 

يتحرك قنديل البحر بدفع الماء من جسمه في اتجاه معين ويندفع 

 هو في االتجاه المعاكس 

 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 تماثل شعاعي مثل قنديل البحر 

 الثعلب  -الخنفساة   –الخفاش  –تماثل جانبي مثل السلحفاة 

 جناألسفعديمة التماثل مثل 

√ 

√ 

√ 

√ 

 
الرئي
 سية



 كبر أالحيوان الفقاري يمكن أن يتحمل وزن 

يتحمل النموذج األول كرة صلصال إضافية بينما يتحمل النموذج الثاني ثالث 

 كرات إضافية

النموذج الذي له عمود فقري يتحمل وزن اكبر من النموذج الذي ليس له 

 عمود فقري 
 

الرئي
 سية



ا يعطي الحيوانات الفقارية  ا  جسما  يتحمل أوزانها الثقيلة  قويا

 كبر أالعمود الفقري يتيح للحيوانات البحرية أن تنمو بشكل 

 كما يتيح الدعم ألوزان الثدييات المائية التي تخرج إلى األرض  

ا يتحمل هذا النموذج   تمثل األقالم العظام الموجودة في األرجل . من النموذجين السابقين كبر أ وزنا

 ما الفائدة التي تقدمها عظام الجمجمة لجسم الحيوان الفقاري ؟ 

 تركأوأضع احدهما داخل صندوق من الكرتون . كأسين من الزجاج حضر أ

ا اآلخر    كل منهما بكرة من المطاط وأالحظ وأسجل النتيجة قذف أ.  مكشوفا

 العظام توفر الحماية ألعضاء الجسم الهامة مثل الدماغ والقلب 

 
الرئيس

 ية



 أسفل  ىإلوتهبط على أ ىإلالورقة ترتفع 

 الجناح يولد قوة ترفع الطائر وتمنعه من السقوط على الهواء المتحرك 

 
الرئي
 سية



 إذا تعرضت دودة األرض للضوء فإنها ستتحرك مبتعدة عنه 

تتحرك الدودة فوق ورقة التنشيف الرطبة  وتتوقف 

ا     أحيانا

 
الرئي
 سية



 تستجيب الدودة للضوء وتتحرك فوق ورقة التنشيف الرطبة مبتعدة عن الضوء  . نعم 

 تستجيب الدودة للضوء عن طريق جهازها العصبي 

 ال تستجيب الدودة للضوء وهي في باطن األرض 

 هل تستجيب الدودة للمتغيرات البيئية األخرى غير الضوء ؟  

 أعيد التجربة بوضع بعض األوراق  الخضراء لكي أالحظ هل تستجيب 

 الدودة للغذاء أم ال ثم أسجل النتائج  

 تستجيب الدودة للغذاء وتتحرك نحو األوراق وتأكل منها 
 

الرئيس
 ية



 ينتفخ البالون في القارورة عند سحب البالون المثبت في القاع 

 على  أ ىإلأسفل ويفرغ عند دفعه إلى   

 البالون المثبت في أسفل القارورة يمثل الحجاب الحاجز 

 ىعلينقبض النموذج وينبسط مثل الحجاب الحاجز الذي يعمل 

 انتفاخ الرئتين   

 
الرئي
 سية



 إذا كان للطيور أرجل مكففة فإنها ستتمكن من السباحة جيداا 

 في الماء

 
الرئي
 سية



 القدم المغطاة بورق الصق

 القدم المغطاة بورق الصق تدفع كمية أكبر من الماء في كل مرة

 النموذج األول

 
الرئي
 سية



تستخدم األسنان األمامية لتقطيع الطعام وتستخدم األنياب في 

 تمزيق الطعام وتستخدم الضروس في طحن الطعام 

أصنف الطعام إلي عدة أنواع ابدأ في عمل مقارنة بن 

صور أسنان الحيوانات المختلفة مثل النمر واألرنب  

 والماعز وأدرس أسنان كل نوع وأقارن بينها  

تختلف األسنان باختالف أشكال كل نوع من 

الطعام فاألسنان الحادة لقطع اللحم واألسنان 

 القارضة ألكل النباتات مثل الجزر 

 
الرئي
 سية



 هل يؤثر لون جلد الحيوان وشكله في درجة حرارة الحيوان

أقارن بين حيوانات مختلفة وغطاء جلدها 

ولون الجلد وأين تعيش الحيوانات هل في 

 أماكن باردة ام أماكن حارة 

 هناك عالقة بين لون جلد الحيوان والبيئة التي يعيش فيها

 
الرئي
 سية



 يمكن أن يوجد في البيئة نباتات وحشرات وصخور وتربة  

 الطيور

 النباتات

 التربة

 الماء

 
الرئيس

 ية



 .الماء –التربة  -الصخور: غير الحيةالنباتات ،،،األشياء  -الحشرات -الطيور: المخلوقات الحية التي شاهدتها هي

 .نعم يتفق ما شاهدته مع توقعاتي

 في نوع األشياء التي وجدناهاواختلفت  حيةتشابهت في وجود حيوانات ونباتات وأشياء غير 

 كيف تتفاعل الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع البيئة التي تعيش فيها ؟

 نعم، أكرر نفس التجربة على مساحة أخرى من نفس البيئة وأسجل مالحظاتي واستنتاجي

 غذائها واحتياجاتها ثم أسجل النتائج على أالحظ الحشرات والحيوانات وكيف تحصل 

 تكون األعشاب والديدان والحشرات والحيوانات سلسلة غذائية بحيث يحصل كل منها 

 غذائه وما يحتاجه على 

 
الرئيس

 ية



 التربة الطينية تحتفظ بأكبر كمية من الماء

3 

 دقائق

5 

 دقائق

10 

 دقائق

نصف 

 لتر

ربع 

 لتر
 ⅕
 لتر

 
الرئي
 سية



 ال تنمو البذور بصورة جيدة في التربة الملوثة

 
الرئي
 سية



 تنمو البذور

 نبتت البذرة

 تكون الجذير

 تكون الساق

 زاد طول النبات

 ال تنمو البذور

 نبتت البذرة في وقت أطول

 تكون الجذير في وقت أطول

 تكون الساق في وقت أطول 

زاد طول النبات في وقت 
أطول ولكن ليس بنفس 

 الطول 

 
الرئي
 سية



 (أ ) في العلبة 

 نعم مازلت أرى ملوث الطعام 

 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 إلىالنبات ومن النبات إلى أن الطاقة يتم استهالكها أثناء انتقالها من الشمس إلى يشير قطع الشريط 

 آكل اللحوم إلى آكل العشب ومن آكل العشب 

 يتبقي آلكل اللحوم كمية اقل من الطاقة  ألنه هو األخير في سلسلة والكثير من الطاقة 

 تكون قد استهلكت بواسطة النبات وآكل النبات 

 لن يبقي أي مخلوق آخر حيا وبالتإلى سوف يموت النبات إذا لم يصنع الغذاء 

 األسد ؟إلى كيف تنتقل الطاقة من الشمس 

 أتابع احدي القنوات التي تذيع أفالما علمية عن الحياة في الغابة وكيف 

 إلىها تسير السالسل الغذائية ثم أسجل النتائج التي أصل 

 آكالت إلى األعشاب  في عملية البناء الضوئي ومنها إلى تنتقل الطاقة من الشمس  

 (األسد ) آكل اللحوم إلى ثم ( الغزال ) األعشاب 

 
الرئيس

 ية



 الغذاء على الغذاء في التحلل وظهر العفن خذ أ

 
الرئي
 سية



 قد تنمو بشكل غير جيد أو تموت 

يظل 
كما 
 هو

يظل 
كما 
 هو

 يتغير
يذبل 
ويتغ

 ير 

 
الرئي
 سية



أوراق النباتات شكلها تغير ولونها مال لحة االمالبيئة 

 للصفرة وذبلت

 نعم

 نعم

 الفرائس؟ ىعلما تأثير تغير النظام البيئي 

 الفرائس   ىعلأصمم تجربة لتوضيح أثر التغيرات 

 الحيوانات في البيئة ىعلالتغير في البيئة يؤدي الي التاثير 

 
الرئي
 سية



ا النبات يستغرق على األصيص الذي يحتوي   . أطول  وقتا

 ألن النبتة تتمسك بالتربة مما يجعل من الصعب تفرغها 

 تماسكها وتمنع انجرافها على النباتات تثبت التربة وتساعد 

 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 األجزاء الملونة من الصخور مكونة من مواد مختلفة  

 بسبب اختالف المعادن المكونة للصخور  

 خالف اللون ؟  ىاخركيف يمكن تصنيف الصخور بطريقة 

 يمكن أن أبحث من خالل المراجع أو األنترنت عن صخور وخصائصها الفيزيائية

 أحاول تصنيف الصخور حسب ملمسها أو حجم الحبيبات المكونة لها

 باستخدام عدسة مكبرة  وأسجل نتائجي 

 صخور ناعمة الحبيبات وصخور إلى يمكن تصنيف الصخور حسب حجم حبيباتها 

 وصخور خشنة الحبيبات  متوسطة الحبيبات 

 
الرئي
 سية



 صخر الخفاف اخف من الجرانيت والحجم يختلف باختالف العينة 

 يطفو الخفاف وينغمر الجرانيت 

 يطفو الخفاف وينغمر الجرانيت 

 الطفو وينغمر الجرانيت لعدم وجود هذه الفجوات  على يطفو الخفاف لوجود فجوات تحتفظ بالهواء فيساعده 

 
الرئيس

 ية



 
الرئي
 سية



 
الرئي
 سية



 انضغطت الحبيبات وأخذت حيزا أقل

 قلت حجم الحبيبات نتيجة األنضغاط -قلت القياسات 

 
الرئي
 سية



 في كوب الحصى كبر أينساب الماء بسرعة 

 كبر  أالحصى يتخلله الماء بسرعة 

 
الرئي
 سية



 يتسرب ماء المطر من خالل الفجوات في التربة والحصى  

 ألنها تحتفظ بالماء أكثر من الحصى  . التربة تفيد النبات أكثر من الحصى 

 أمأل كوبين بالتربة والحصى بحيث يكون الوزنان متساويان ثم أضيف كميتين متساويتين من الماء 

 من الماء كبر أحتى يتم تصريف الماء من الكوبين ثم ازن كل كوب فيكون األثقل به كمية نتظر أولكل كوب 

 كمية الماء التي يحتفظ بها النبات ؟على هل يؤثر معدل تخلل الماء في التربة 

 نباتين وازرع احدهما في التربة واآلخر في الحصى وارويهما يوميا حضر أ

 بنفس الكمية من الماء لمدة أسبوع ثم أسجل معدل النمو في نهاية األسبوع 

 معدل نموه وبالتإلى على كمية الماء التي يحتفظ بها النبات على يؤثر معدل تخلل الماء في التربة  

 
الرئيس

 ية



 الفرق في الكتلة يمثل كمية الماء الذي تبخر والذي قد يزيد عن نصف وزن التفاحة   

 .تحتوي النباتات على نسبة من وزنها ماء

 
الرئي
 سية


