
ٌمكن خلٌط غٌر متجانس 

تمٌٌز مكوناته بالعٌن المجردة

 

ٌتكون الخلٌط من  

مادتٌن أو أكثر

 

:تقنٌات فصل الخالئط تذوب بعض المواد فً الماء كالسكر
لفصل الزٌت و الماء :  التصفٌق.

لفصل الملح و الماء : التبخٌر.

لفصل الماء و الطٌن:  الترشٌح

مذٌب=الماء

مذاب=السكر

موقد

بعدملح+ماء
مدة 

تبخر الماء 

و بقً الملح

زٌت

ماء

بعد ترك خلٌط الزٌت و الماء 

مدة ٌنفصالن ، تصعد الزٌت 

نفتح الصنبور )و ٌهبط الماء

فً األسفل برفق إلى إن ٌنزل 

صنبور(الماء فنغلقه 

.ال ٌمكن تمٌٌز مكوناته بالعٌن المجردة خلٌط متجانس 

 

كالمشروب الغازي 

الذي ٌحتوي على 

عدة مكونات مها غاز 
ثنائً أكسٌد الكربون

املستوى  اخلامس ابتدائي
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المبيض
الرحم

قناة المبيض

الفرج

(أنثى)ولود 

      

المبيض

قناة المبيض

المخرج

خصية

قناة 
منوية

المخرج

:رسوم تخطيطية لألجهزة التناسلية لحيوان 

(أنثى) بيوض

      

(ذكر) بيوض

   

(ذكر)ولود 

      

خصية

قناة 
منوية

قضيب

لألعضاء التناسلية 

دور أساسي في 
التكاثر عند الحيوانات

أنواعها
المناسل

المبيضان والخصيتان 

القنوات التو الدية

المبيض قناة والقناة المنوية 

 أعضاء التوالد
الخارجية

الفرج والقضيب 

املستوى  اخلامس ابتدائي
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تتكون الغلبة من كائنات

  

احيائيةال احيائية
:تربط بينها لعالقات متبادلة 

االفتراس

 تعاونية ومتبادلة

تطفلية

  

:أدوار الغابة 

 أغناء الهواء باألكسيجين.

 امتصاص ثنائي أكسيد الكربون.

 تثبيت التربة من االنجراف.

توفي المسكن  الغذاء للحيوانات

:لذلك يجب المحافظة عليها من 

 الحرائق.

قطع األشجار.

 الرعي الجائر.

....

:بـو يجب علينا المحافظة عليها 

 محاربة ما يتلفها  والتشجير.

:تعتبر الغابة مصدر للطاقة 

 بأشجارها التي تحرر الطاقة

تستعمل في عدة  وعند إشعالها 

...الطهي  وكالتدفئة : مجاالت 
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هناك 

موازٌن 

لألجسام 

الضخمة

مٌزان الكفتٌن ٌستعمل الكتل المعلمة 

 ٌكون  عموديفً وضع  اإلبرةعندما تستقر

. توازنالمٌزان فً حالة 

 قٌاس وفً حالة التوازن هذه نحصل على

.كتلة الجسم 

 الكفتٌن  والمسافة بٌن نقطة االرتكاز

. 1- م=  2- م: متساوٌة 

 إذا كانت المسافة بٌنهما غٌر متساوٌة نقرب

.الجسم األثقل من نقطة االرتكاز

نقطة االرتكاز

إبرة المٌزان
كفة

2-م 1-م 

1- م=  2-م  

مٌزان الكفتٌن ٌحتاج إلى 

كتل معلمة إلحداث التوازن

مٌزان قسطاس ٌحتاج إلى 

كتل معلمة إلحداث التوازن 

لقٌاس كتلة المعادن 

. الثمٌنة بشكل دقٌق 

ٌقٌس  قبانمٌزان 

بتحركٌك مقابل الكتلة 

ٌستعمل لألوزان الثقٌلة 

 )الكترونً(أوتوماتٌكًمٌزان 
ٌمكن من تحدٌد كتلة البضاعة 

.ثمنها  ومباشرة 

- ESSOUAFI©املستوى  اخلامس ابتدائي KAMAL



( فً مرحلتٌن)للمشً أو الجري نستعمل الطرفٌن السفلٌٌن أما العلوٌٌن فلهما دور مساعد

درجة ثنً اإلطراف أكثر: الجري درجة ثنً اإلطراف أقل: المشً 

 قدمان تالمسان األرضقدم واحدة تالمس األرضقدم واحدة تالمس األرض ال تالمس األرض أي قدم

للمفاصل دور أساسً فً تسهٌل مختلف الحركات 

مفاصل 

تسمح 

بالحركة 

فً اتجاه 

:واحد

 كمفصل

المرفق 

 و الركبة

مفاصل 

تسمح 

بالحركة 

فً جمٌع 

االتجاهات

 كمفصل

الكتف 

  الورك

للعضالت دور أساسً فً إحداث 

هً مثبتة على  ومختلف الحركات 

هذه األوتار هً التً العظام بأوتار 

.تجذب العظام عند تقلص العضالت

فً بعض الحركات تتقلص عضالت 

.  ترتخً أخرى  و

املستوى  اخلامس ابتدائي

©ESSOUAFI - KAMAL



(عاشب)منتج

تسلك الحيوانات عاشبة أم الحمة مراحل مختلفة للحصول 
هذه المراحل حسب طريقة العيش           تختلف على الغذاء

.األعضاء التي عندها  و

التنقل :  العاشبة

للبحث عن العشب 

.االنتقاء ثم التناول

الترقب تحديد الموقع التربص :الالحمة 

االنقضاض التناول

: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.

+  معدة كبيرة: األنبوب الهضمي للعواشب

أعور نائم+أمعاء طويلة 

معدة

معي رقيق معي غليظ

مرئ

سلسلة غذائية

يؤكل 

من 

طرف

 1مستهلك من الدرجة

+                 معدة صغيرة: األنبوب الهضمي لالحمة

أمعاء قصيرة

 2مستهلك من الدرجة

املستوى  اخلامس ابتدائي
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تظهر ألوان الطٌف بشكل طبٌعً فً قوس 

قزح بسبب قطرات الماء التً تبدد الضوء 

.إلى ألوان الطٌف

البنفسجً،النٌلً، )ٌتكون الضوء األبٌض فً األساس من عدة ألوان تسمى ألوان الطٌف 

مر الضوء من موشور مثال إذا تظهر ( األزرق ، األخضر ، الصفر،البرتقالً ، األحمر
عند تجمٌع ألوان الطٌف نحصل على للون األبٌض.ٌقوم بتبدٌد الضوء 

الطٌف ٌمكن تبدٌد ألوان 

:موشور زجاجً بواسطة 

لعكس العملٌة أي تجمٌع األلوان 

:  السبعة للرجوع للون األبٌض ٌمكن

بإدارة قرص نٌوتن دائري به األلوان 

.السبعة بسرعة فٌصٌر لونه أبٌض

األضواء 

 واألخضر 

 وألحمر ا

 األزرق

تسمى 

األلوان 

األساسٌة، 

تمكننا من 

الحصول 

على كل 

األلوان 

.األخرى 
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