
 األقمار -الكواكب كاألرض  –النجوم كالشمس 

 في الفضاء

 ال

 ألن األجرام السماوية تختمف في الحجوم واإلضاءة

 أجرام سماوية

 القمر -األرض  –الشمس 



 األرض الشمس



 جسم مضيء جسم معتم

 ال توجد توجد



 الشمس

 األرض



 المريخ األرض الزىرة عطارد
 نبتون أورانوس زحل المشتري



 الكوكب الثالث

تتكون من الشمس والكواكب التي تدور حول الشمس 
 في مسار بيضاوي

بسبب صغر حجمو ويدور حول الشمس من اليسار 
 إلى اليمين



 في الميل

 (محورىا ) ألن األرض تدور حول نفسيا 



 ألن الشمس ثابتة وأن األرض 
 

 تدور حول نفسيا فتكون األرض
  

 أمام الشمس نيارًا وخمفيا ليلً 



 حول الشمس -
 حول نفسيا -

 من الغرب إلى الشرق

 محور األرض



 النيار
 الميل

 الميل النيار



 تدور حول الشمس
 في مسار بيضاوي

 المدار البيضاوي
 الفصول األربعة

 ألن األرض تدور حول نفسيا، ونكون نيارًا أمام الشمس

 يوم وربع وتطول السنة 365تستغرق أكثر من 



 القمر



 نعم يتغير شكمو

 ال ، ألنو جسم معتم، ويعكس ضوء الشمس الساقط عميو
 تابع لألرض













 سنة
 الفصول األربعة

 اليوم
 محور األرض

 شير



 الكوكب
 الطقس

 اليطول
 درجة الحرارة

 الرياح

 الشمس



2 
1 
3 



 األرض

 درجة الحرارة –الغذاء  –اليواء  –الماء 



 الثلثاء
 اإلثنين

 الشمس جسم مضيء أما القمر جسم معتم



 ليًل ، ألن فمسطين تقع في الجزء البعيد عن الضوء



 مقياس المطر

 كمية المطر

 ميزان الحرارة

 درجة الحرارة

 مؤشر الرياح

 اتجاه الرياح







 أنواعيا وأشكاليا وألوانيا وبيئتيا
 التنوع الحيوي



 طيور -أسماك  –حيوانات 
 مختمفة ومتنوعة

جميع أشكال الحياة الموجودة عمى سطح 
 .األرض من حيوانات ونباتات وطيور



 عصا الراعي النرجس السوسن األقحوان



 سمحفاة الخمد أرنب غزال



 المقمق بومة عصفور جمامة



 متنوعة ومختمفة

 التنوع الحيوي



 .المحافظة عمييا ورعايتيا -1
 .تنوع البيئة الموجودة في فمسطين -2



 .مصدر لمغذاء
 .تحسين التربة

 .أماكن لمسياحة
 .تحسين نوع النبات والحيوان



 .انقراض الحيوان والنبات -1
 .انجراف التربة -2
 .عدم المحافظة والعناية -3



 أعشاب -طيور  –حيوانات  –أشجار 

 تربة -ماء  –ىواء  –صخور 

نعم، ألن الحيوانات والطيور تحتاج لمنباتات 
 .واليواء والماء



 استمرار الحياة

 النظام البيئي
مجموعة من الكائنات الحية                     

 والجمادات ترتبط بعالقات معينة الستمرار الحياة

 –المستشفى  –الغابة  –البحر  –المزرعة 
 الصحراء  -المدرسة 



ألنيا تحتوي عمى مكونات حية وجمادات ترتبط 
 بعالقات معينة الستمرار الحياة



نعم، ألنيا تحتوي عمى مكونات حية وجمادات ترتبط 
 بعالقات معينة الستمرار الحياة



 .نعم، ألنيا تحتوي عمى مكونات حية وجمادات

 نعم، ألن الطيور تتغذى عمى الديدان

 نقص المحصول

 استخدام المبيدات الحشرية



 ال، ألن الكائنات الحية تحتاج لمغذاء
 عالقات حيوية



 الطائر
 الضفدع

 النبات
 الحشرة



 األفعى
 الحرباء

 الفيد
 الغزال



 المفترس
 الفريسة

 الحصول عمى الغذاء عالقة افتراس

 الذئب والخروف –الصقر واألفعى 

 افتراس



 القرادة
 الكمب

 البرغوث

 القطة



 القمل
 اإلنسان

 اليالوك أو الحامول
 البندورة أو الفول



 الطفيمي
 العائل

 غذاء لمطفيمي وضرر لمعائل عالقة تطفل

 الدودة واإلنسان –الجمل والبرغوث 

 تطفل



 حامول فول
 برغوث قط

 إسكارس إنسان
 قرادة كمب

 حامول بندورة
 بعوض نسانإ

 خروف أسد
 سمك صغير سمك قرش

 سمكة تمساح
 دودة دجاجة

 أفعى صقر
 ضفدع أفعى
 أرنب أسد



 تتجمع الحيوانات من النوع الواحد

 عمى شكل جماعات

 الغذاء -الحماية  –التعاون 

 عالقة التجمع

 النمل -األسماك  –الطيور 



 التجمع



 تعاون النمل
 التجمع

 النشاط –العمل  –التعاون 

 عن طريق تجمع كائنات صغيرة جداً 



 نظام
 بيئي



 نباتات مائية
 سمكة صغيرة

 صقر سمكة صغيرة



 نبات التوت

 دودة القز
 دودة القز



 مستيمك ثان  
 الضفدع

 االفتراس

 أفعى > ---ضفدع  > ---دودة   >---نبات 
 السمسمة الغذائية

 تنتقل من كائن إلى كائن آخر

 الطاقة الغذائية من كائن حي إلى كائن حي آخر انتقال



 نبات القمح
 الجزر
 العشب

 –فأر  –دجاجة  –ثعمب 
أرنب  –خروف  –صقر 

 إنسان -

 الكائنات الحية التي تصنع غذاءىا بنفسيا من مواد بسيطة
 الكائنات الحية التي تعتمد في غذائيا عمى غيرىا في السمسمة



 المنتج

 المستيمك األول



 المستيمك الثاني

 عصفور حشرة نبات
 مستيمك ثان  

 قطة
 مستيمك ثالث

 أسد
 مستيمك رابع

 إنسان > ---خروف   >---عشب 



 أفعى > ---فأر   >---عشب 
 أفعى > ---طائر   >---عشب 
 أفعى > ---أرنب   >---عشب 

 فأر
 طائر
 أرنب

 أفعى

 الشبكة الغذائية
 تداخل عدد من السالسل الغذائية

 المختمفة من نفس الكائن



 نبات

 ديك أرنب فأر

 ثعمب صقر



 – وسائل النقل –بناء المصانع والبيوت 
 ناقالت النفط

 النفط في البحر: تموث الماء
 دخان المصانع والسيارات: تموث اليواء
 المبيدات الحشرية: تموث التربة



 تموث اليواء سيولة الوصول استخدام وسائل النقل
استخدام المبيدات 

 تموث التربة تحسين الزراعة الحشرية
 تموث الماء توصيل النفط استخدام ناقالت النفط
 تموث اليواء استقرار الناس الزحف العمراني



منع الزحف العمراني  –زراعة األشجار  –تنظيم الصيد 
منع تصريف مياه  –بناء المصانع بعيدًا عن السكان  –

 المجاري في البحر





 ضع القمامة في السمة



 التعاون في نظافة الفصل

 االىتمام بزراعة النباتات



 االنقراض

 عدم إلقاء النفايات –عدم تصريف مياه المجاري 

 المحافظة عمى الشواطئ: تموث مياه البحر













 السمسمة الغذائية
 االفتراس
 الطفيمي

 التنوع الحيوي
 المستيمك األول

 النظام البيئي
 المستيمكات



 ألن الطائر يتغذى ويتنفس أما السحابة ال تقوم بذلك



 خالد >----دجاج  >----قمح 

 الدراجة، ألن السيارة يخرج منيا دخان يموث اليواء



 الحماية من االنقراض تحسين التربة الغذاء



 سرب أسماك
 الذئب والخروف

 الدودة والنبات



 لمحماية والتعاون والغذاء

 ألنو يؤدي إلى تموث المياه وقتل الكائنات البحرية

 الحتوائيا عمى مكونات حية وجمادات ترتبط بعالقات الستمرار الحياة

 مفترسًا عندما يأكل الدودة أما فريسة عندما تأكمو األفعى



 يحافظ عمى الحيوانات من االنقراض ويزيد عددىا

 المحافظة عمى البيئة من التموث



 التطفل االفتراس

 خمية نحل

 الطفيمي المفترس

 اإلنسان السمكة الدب



 مصادر الضوء



 النجوم
 الشمس
 البرق

 مصباح كيربائي
 مصباح الكاز
 مصباح الزيت

 النوع



 طبيعية
 صناعية

 صناعية طبيعية

 -النجوم  –الشمس 
 البرق

 –كيربائي ) مصباح 
 (الزيت  –كاز 



 لتساعده عمى رؤية األشياء من حولو



 ال

 نعم
 الضوء ضروري لرؤية من حولنا
 الضوء ضروري لمرؤية



 يرى األشياء من حولو
 ترى األشياء من حوليا

 لصنع الغذاء
 صنع الغذاء –الضوء ضروري لمرؤية 



 اصفرار الجزء الُمغطى وذبولو
 عدم تعرضو لمضوء



 ضروري لمنبات ليصنع غذاءهالضوء 



 فراغ

 ال

 الضوء ينتقل في الفراغ وال يحتاج لوسط مادي لينتقل



 ال يرى خالد ضوء الشمعة

 يستخدم أنبوبة مستقيمة
 يرى خالد الشمعة من األنبوبة المستقيمة

 يسير الضوء في خطوط مستقيمة



أرى زميمي من الكيس الشفاف والموح الزجاجي 
 وال أراه من لوح الخشب والورق الممون



 ينفذ الضوء من الكيس ولوح الزجاج

 كيس شفاف

 لوح زجاجي

 لوح خشب

 ورق ممون



 المواد الشفافة
 المواد المعتمة



 ظل اليد
 الظالل

 ألن الضوء ال ينفذ من األجسام المعتمة



 المعتمة



 .يسقط الضوء عمى األجسام -
 .ينعكس الضوء من الجسم إلى العين -

 بقعة مضيئة عمى جدار الغرفة



 انعكاس الضوء



 تشتت الضوء

 غير مصقول: مصقول ، سطح الورقة: سطح المرآة



 إذا سقط الضوء عمى سطح مصقول ينعكس انعكاس منتظم
ذا سقط عمى سطح غير مصقول ينعكس انعكاس غير منتظم   وا 

 غير منتظم منتظم



 انعكاس الضوء عند سقوطو عمى سطح مصقول
 انعكاس الضوء عند سقوطو عمى سطح غير مصقول



 يبدو القمم كأنو مكسوراً 
 ينتقل الضوء من وسط إلى
 وسط آخر فإنو ينكسر



انحراف الضوء عن مساره األصمي عند 
 انتقالو بين وسطين شفافين

 ضوء الشمس

 يتحمل ضوء الشمس إلى سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف
 أخضر –أصفر  –برتقالي  –أحمر 
 بنفسجي -نيمي  –أزرق  –



 سبعة

 .تحمل إلى سبعة ألوان ُتعرف بألوان الطيف
 .ألن الضوء سقط مائاًل عمى منشور زجاجي



 استخدام قرص نيوتن



 األرض بين القمر والشمس
 خمف األرض

 خسوف
 تقع األرض بين 

 القمر والشمس عمى استقامة واحدة



 القمر بين األرض والشمس
 خمف القمر

 كسوف
 يقع القمر بين 

 األرض والشمس عمى استقامة واحدة



 وقوع القمر بين األرض والشمس عمى استقامة واحدة
 وقوع األرض بين القمر والشمس عمى استقامة واحدة



ظل ألن جسم اإلنسان     
 معتم وال ينفذ الضوء

رؤية صورة الجبل عمى     
 الماء دليل عمى االنعكاس



قوس قزح ألن قطرات     
 الماء حممت ضوء الشمس

 يعمل الزجاج عمى
 تنفيذ الضوء ألنو شفاف



 أصوات



 نعم ، ألنيا مريحة لألذن

 القرآن ، اآلذان ، الموسيقى ، البمبل ، العصافير
 األصوات الجميمة مريحة لألذن



 ارتداء الخوذة ارتداء واقيات األذن



 إبعاد السيارة عن السكان فتةالكتابة السعر عمى 

 إزعاج وألم في الرأس ألنيا أصوات غير مريحة

 األصوات المزعجة



 نعم

 اىتزاز



 الشوكة الرنانة            
 

 تيتز فتصدر صوتاً  

 اىتزاز األجسام



 األوتار طرف المسطرة جزيئات اليواء غشاء الطبمة



 نسمع صوتاً 

 الصوت ينتقل من مكان إلى مكان آخر
 الصوت ينتشر في كل االتجاىات



 نسمع صوتاً 

 ال نسمع صوتًا ، ألنو تم تفريغ الناقوس من اليواء

 دخول اليواء إلى الناقوس: نسمع صوتًا ، والسبب



 الفراغ ويحتاج لوسط
 مادي كي ينتقل

 (مادة غازية)اليواء 



 (مادة صمبة)الخشب 



 (مادة سائمة)الماء 
 مادي

 الغازية السائمة الصمبة



 الغازية > السائمة >الصمبة 

 بسبب وجود الفراغ بين األرض والشمس



 تكرار سماع الصوت نتيجة انعكاسو عمى حاجز



 ُتغطى بمواد قادرة عمى امتصاص الصوت مثل السجاد

 .وجود حاجز عاكس -1
 .متر 17مسافة ال تقل عن  -2



 التعبير عن المشاعر نشيد بالدي
 إعالن ومناداة اآلذان –الجرس 

 التعبير عن الحزن البكاء والصراخ
 التعبير عن الفرح الضحك والمعب

 التفاىم والتخاطب المناقشة



 وسيمة لالتصال والتواصل



 التنبيو
 

 والتحذير
 

 التعبير عن 
 

 الغضب بالبكاء
 

 االتصال
 

 والتواصل
 



 التسمية
 

 والمرح
 

 التعرف عمى
 

 الحيوان من صوتو
 



 مأمأة صييل زقزقة



 اإلىتزاز



 القطة اإلنسان الماء
 الضفدع الجرس الحمام
 األسد الكمب



 النظافة
 عدم تقريب األجسام
 تجّنب الضوء القوي
 مراجعة الطبيب

 النظافة
 عدم تنظيفيا بأدوات
 االبتعاد عن الضجيج

 مراجعة الطبيب



 صنعيا اإلنسان صناعية

 خمقيا اهلل طبيعية



 صنعيا اإلنسان صناعية

 صنعيا اإلنسان صناعية

 خمقيا اهلل طبيعية















 اصفرار النبات وموتو
 ينعكس انعكاس منتظم

 تأكل كثيرًا وتكبر بسرعة



 حتى تسمح بنفاذ الضوء من خالليا

 لعدم وجود الضوء

 بسبب وقوع األرض بين القمر والشمس

 ألن الضوء ال ينفذ من األجسام المعتمة



انكسار 
 الضوء

كسوف 
 الشمس

انعكاس 
 الضوء



 انكسار الضوء

 االنعكاس المنتظم

 الظالل
 المواد الشفافة
االنعكاس غير 

 المنتظم



ال نرى ضوء الشمعة، ألن الضوء يسير                             
في خطوط     
 مستقيمة    



 الظالل في جية الشمس
 امتداد يد الشخص



 انعكاس الضوء انعكاس منتظم



 ال يعجبني

 ال يعجبني

 يعجبني

 يعجبني



 أرض قمر



 قمر أرض


