
سالب  و موجب 
للبطارية قطبــــان

للمصباح 

:  مربطان

  قعيرة

وعقب

عند :يضيء المصباح 

وصل مربطي البطارية 

بقطبي المصباح

يتحكم في فتح 

وإغالق الدارة 

الكهربائية

تتكون 

الدارة 

الكهربائية 

البسيطة 

      بطاريةمن  

    مصباحو  

 أسالك    و

توصيل     

  قاطع   و

كهربائي ، 

عند تعطل أحد العناصر ال يضيء المصباح

 

أو سلك مقطوع

أو بطارية فارغة

أو قاطع معطل أو مصباح تالف

حديد :موصلة :المواد نوعان 

الومنيومنحاس،  خشب،  :عازلة

بالستيك،صوف
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:نظام األسنان عند اللواحم 
قواطع صغيرة ذات دور محدود.

أنياب قوية لتمزيق لحم الفريسة.

 أضراس منشارية لتقطيع اللحم  .

:نظام األسنان عند العواشب 
 غياب األنياب  .

 وجود قضيب عظمي.

 قواطع لقبض و قطع العشب.

 أضراس لحك و سحق الغذاء.

أسنان القارت 

متنوعة ( اإلنسان)

وكاملة  الن أغذيته 

لحوم )متنوعة 

(نباتية وأغذية 

أسنان )أسنان الطفل 

مؤقتة و غير ( حليب

تامة تعوض تدريجيا 

إلى أن تصبح نهائية

تتغذى الحيوانات الالحمة بالعاشبة ، 

تأكل العشب فترتبط بعالقات  والعاشبة

إنها سالسل : غذائية يصعب الفصل بينها 

.غذائية 
يؤكل من = 

طرف

أضراس

ي
ائ

تد
اب

ث 
ال

لث
ى ا

و
ست

مل
ا
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 الهواءو  الرطوبةو  الحرارة
إلنبات من الشروط الضرورية 

البذور

 

البذرة كائن حي عند زرعه 

.  يعطي نباتات حية 

نبتة هو خروج      اإلنبات
.جديدة من البذرة 

  

توجد في البذرة نبتة 

صغيرة و فلقتان 

تغطيهما قشرة في 

الفلقة مدخرات غذائية

  

يخرج الجذر تم الوريقات و الساق و ينقص حجم الفلقتين تدريجيا لتذبل

 الرياح: تنتشر البذور بواسطة 

.اإلنسانو  الحيواناتو  الماءو 

 

قشرة

فلقتان

نبتة

البذرة
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مسار الهواء

(دقٌقة=د): اإلٌقاع التنفسًٌتغٌر 

(د/حركة  16)و ٌنقص عند الراشد ( د/حركة 50 -40)ٌكون مرتفع عند الوالدة

 ًمع ازدٌاد المجهود البدنً أو النفس.

ٌتسع 

محٌط 

الصدر

ٌنقص 

محٌط 

الصدر

الشهٌق الزفٌر

عملٌة ضرورٌة لحٌاة الكائنات الحٌة و منها اإلنسان التنفس

للحفاظ على سالمة 

جهازي التنفسً علً 

استنشاق هواء نقً  

.تجنب الملوث  و
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:فً الوسطالتنقل: البري
المشً 

الجري

القفز

الزحف

األطراف الخلفٌة 

و أضخم أطول 

من االمامٌة 

وتنثنً على شكل 

Zحرف 

 ًالمائ:
حراشف +شكل انسٌابً -

مكسوة بمادة لزجة لتسهل 

زعانف+االنزالق فً الماء

الظهرٌة       

الصدرٌة

الذٌلٌة

البطنٌة

تستطٌع بعض الحٌوانات التنقل 

:بسهولة فً الماء 
 بتحول أطرافها

إلى مجادٌف 

 لوجود

غشاء بٌن 

األصابع فً 

الرجل 
الراحٌة

 ً(تحلٌق وطٌران شراعً )الهوائ

   

تتوفر 

على 

األجنحة

المكسوة  

.بالرٌش 

أطراف

أمامٌة 

ذات أصابع 

متصلة  

بواسطة 

غشاء 

جلدي

رقٌق 
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 جسم شفاف يسمح

.برؤية واضحة

ينفذ عبرة الضوء

جسم نصف شفاف

.ال يسمح برؤية واضحة

 ينفذ عبره القليل من

.الضوء

 جسم معتم يسمح

.بالرؤية 

ينفذ عبه الضوء.

الرمل الهواء  الزيت 

ي
وئ

ض
ر 

صد
م

حاجز
ظل

يوجدون 

على خط 
مستقيم

الظل  يتكون بــمصدر ضوئي  جسم معتم  عند إضاءة 

جسم

سطح 
عاكس

صورة 
الجسم

يتغير قياس الظل مع تغير 

المسافة بين المصدر         

الشاشة والحاجز  و

املستوى الثالث ابتدائي
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 مائعةالسوائل أجسام 

تأخذ شكل اإلناء الذي 

:توضع فٌه 

  

:األجسام الصلبة صنفان 

متراصةغٌر      متراصة

لها شكل 

خاص

:و تكون فً ملمسها 

لٌنة      -    مرنة

خشنة     -    ملساء

لٌس لها شكل 

خاص،تأخذ شكل 

اإلناء الذي توضع 
فٌه

رمل

فً حال سكون السائل 

أفقٌاٌكون سطحه الحر  

  

الغازات تنتشر

لٌس للغازات

شكل خاص 

أخذت شكل 

البالون

هو نقل الهواء   االصفاق

إلى   آخرإناء   من   

نسد الفوهة                           :الغازات قابلة 

التوسع  و    لالنضغاط
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.مكونات المحرار 

      

ٌهبطٌصعد

ثلج

ٌصعد السائل فً 

المحرار عند 

تسخٌنه و ٌهبط عند 

.تبرٌده 

المحرار الطبً مخصص لإلنسان 

درجة ما  42إلى  35ٌتدرج من 

ٌناسب درجة حرارة اإلنسان ٌوضع 

.داخل جسم اإلنسان و ٌقرأ خارجه 

درجة حرارة األماكن الساخنة أعلى من درجة حرارة األماكن الباردة

ال تمكن حاسة اللمس من تحدٌد 

درجة الحرارة بشكل دقٌق لذا 

نحس بأن : مثال . المحرارنستعمل 

ماء العٌن دافئ فً األٌام الباردة،ألن 

.ٌدانا هً الباردة

و عندما أضع الٌدٌن فً ماء دافئ 

على أن أخرج واحدة من ماء ساخن 

و األخرى من ما بارد، ٌختلف 

اإلحساس بدرجة حرارة  الماء رغم 

.أنها نفسها 

مراحل قراءة درجة الحرارة فً المحرار 

نضع خزان المحرار داخل لجسم 1-

نضع العٌن فً نفس مستوى السطح 2-

األفقً للسائل المحراري 

نالحظ التدرٌجة التً ٌصعد أو  ٌنزل 3-

.الٌها السائل المحراري 
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