
 

 

 

 

.امحيّانات األميفة ٍي امتي تعيش ىع اإلنسان ِمَا  ىنافع كحيرة    

 .  امحصان   –  امكنب  –  امّدجاجة  –امخرِف  -    امقط  –    امحيار–امبقرة  :  ىحال 

 : ىنافع امحيّانات األميفة 

                              
        امبقرة                              امخرِف                           امّدجاجة 

                      ينفعنا بامّنحً             تفيدنا بامبيض ِامّنحً – تنفعنا بامّنحً 

  امّصّف–امجند - امجند                  - امحنيب 

 

                                      
         امحيار                                   امقّطة                             امكنب 

 منّركّب ِحيه األجقال         تطرد امفئران ىن امينزل                 منحراسة 

    

أحرص عنٓ تنقيح امحيّانات األميفة دِرّيا ِٔ أتناِل امّطعاو في اإلناء اميخّصص 
 . منحيّانات  

.أحرص عنٓ غسه يدي جّيدا بعد ىٕىسة امحيّان متجّنب امعدِْ     

 

امحيّانات األميفة 



 

 

       

 

 

 .امحيّانات امبرّية تعيش في امغابات ِامجبال ِامّصحراء   

 .امفيه -    امّذئب  –األسد  ٖ  امّنير  :  امحيّانات امتي  تعيش في امغابة  

 .   امّحعبان  –  امحعنب  –امغزامة  :  امحيّانات امتي  تعيش في امّصحراء  

. امنسر  -  امخنزير  :  امحيّانات امتي  تعيش في امجبه  

 : ىنافع امحيّانات امبرية 

                            
        امفيه                                 امغزامة                          امحعنب

 ينفعنا بأنيابُ امعاجية          تعطينا امّنحً ِِبرٍا        نصنع بّبرٌ اميٕبس

  مصنع األسنان                     ِقرِنَا  منزينة

 

امحيّانات امبرّية 



 

 

 

 

 :   أجزاء رئيسية3يتكّن جسً اإلنسان ىن 

    . يّجد في امطرف األعنٓ ىن امجسً :  امرأس/ 1

    .امعينين ِاألذنين ِاألنف ِامفً :   يتضين امرأس

   .يّجد في امطرف األعنٓ ىن جسً اإلنسان بين امرأس ِامرجنين :   امجذع/ 2

    . امصدر ِامبطن ِامظَر  : يحتّي امجذع

 أطراف ٍي اميدان تّجد في امطرف األعنٓ ِامرجٕن 4 مإلنسان   :األطراف / 3

 .    تّجد في امطرف األسفه

 
 

 

 

  اإلنسانجسً 
 

 امّرأس

 امجْذع

 األْطراف امعْنّّية

 األْطراف امّسْفنّية



 

 

 

 

ُه اميفاصه حركة جسً اإلنسان َِّ    .ُتَس

  .يساعد في تحريك امرأس  :   ىفصه امرقبة/ 1

   .يسَه حركة امذراع:   ىفصه امكتف/ 2

   .يساعد في جني اميد :   ىفصه اميرفق/ 4

   .يساعد في تحريك امفخذ  :   ىفصه امفخذ/ 5

   .يساعد في جني امّركبة:  ىفصه امّركبة / 6

   .يساعد في تحريك امقدو  :   ىفصه امكاحه/ 7

    .ىفاصه امّطرف األسفه تساعد امجسً في عينية اميشي 

 
 

 ىفصه امكتف ىفصه امّرقبة

 ىفصه اميرفق

 ىفصه اميعصً

 ىفصه امّركبة

 ىفصه امقدو

اميفاصه 
 



 

 

 
 
 

:    نظافة امجسً/ 1
 .أغتسه ىرة ِاحدة في األسبّع عنٓ األقه -
  .أغسه اميدين بامياء ِامصابّن قبه تناِل امطعاو ِبعدٌ -
 .أحرص عنٓ نظافة فيي ِأسناني -
 .أقنً أظافري  -
 .أحنق شعري  -
-  

:   تجنب األخطار/ 2
 .(األمعاب امنار )ٔ أمعب أمعابا خطيرة  -
 .(امسكين ِاميقص  )ٔ أمعب باآلٔت امحادة  -
 .ٔ أقترب ىن األِاني اميّضّعة عنٓ امنار -
 .ٔ أميس األسٕك امكَربائية  -
 .ٔ أتسنق األشجار ِامجدران  -
  .امتنقيح ضد األىراض -
  .ىيارسة امرياضة -
 .تناِل ِجبات صحية  -
 .ٔ أتناِل امدِاء دِن استشارة امطبيب  -

                               

 

اميحافظة عنٓ سٕىة امجسً 
 

 

 



 

 

 
 
 

 .امغذاء ضرِري مإلنسان    -
    .يتناِل اإلنسان جٕجة ِجبات رئيسية يّىيا -
-  
فطّر امصباح / 1

 
فطّر امصباح ٍّ أًٍ ِجبة خٕل اميّو ألنُ يعطي امجسً امطاقة  

 .  ِامنشاط منعيه ِامتركيز
 –     زبدة  –   عسه   –  حنيب   -    خبز ِزيت  -  بيض ىسنّق :    أىحنة مفطّر امصباح

   . غٕل   –   عصير   –  تير  -   بسيسة -   ُىرّبٓ
 
امغداء  / 2

 
    .أتناِل ِجبة امغداء عند امزِال

    .امغٕل   –   امخضر   –   امبيض  –  امسيك   –   امّنحً  – امعجين    :   ىحال
 
ِجبة امعشاء / 3

     .(ٔ أتناِل امعشاء ىباشرة قبه امنّو )آخر ِجبات اميّو ِأتناِمَا ميٕ 
    .غٕل   –   سنطة خضر  -    تكّن ِجبة امعشاء خفيفة ِتتكّن عادة ىن امحساء

   . امعجين -  امّنحً-   األسياك  –   امغذاء امصحي يتكّن ىن امخضر ِامخضر امطازجة
األغذية  (امشيبس)رقائق امبطاطا   (امّسٕىي)امطعاو اميصّنع :  امغذاء غير امصحي

   .(األكٕت امسريعة )امينّنة 
 .يجب أعتدال في األكه 

امتغذية عند اإلنسان  

 



 

 

 

 

   .امّتنفس ٍّ عينية ضرِرية مبقاء اإلنسان عنٓ قيد امحياة

:    امتنفس امسنيً/ 1

 .يكّن في ىكان ىفتّح 

   .ىن امّضرِري ان يتنّفس اإلنسان ٍّاء نقّيا 

 .  امّشَيق ِامّزفير/ 2

   .ٍّ عينية دخّل امَّاء إمٓ امّرئتين: امّشَيق 

 .ارتفاع امصدر       

 .خرِج امَّاء ىن امّصدر : امّزفير

 .انخفاض امصدر       

 .عسر امّتنّفس ِأختناق / 2

:   يجد اإلنسان صعّبة في امتنفس في بعض األحيان ِىن أسبابُ

   .استنشاق ٍّاء ىنّل صادر عن دخان اميصانع ِامسيارات -
     .(غاز تشغيه اميّقد )استنشاق امغازات  -
    .(امكانّن)غاز امكربّن امصادر عن اميّقد امتقنيدي  -
 .   اميكّث في ىكان ىغنق مفترات طّينة -
 .   اإلصابة بنزمة برد ِخاّصة امّزكاو -

 

 

امّتنفس عند اإلنسان  

 

 

 



 

 

 

 

    ًاميتر ٍّ ِحدة قيس األطّال ىتفق عنيَا في أغنب دِل امعام. 

   أستعيه اميتر مقيس أطّال بعض األجساو. 

.  أىتار ِعرضَا ىتر ِاحد   4ٖ ىحال طّل امسبّرة 
 . أىتار   2طّل امخزانة  ٖ 
 

                   
                                                                   

 

                 
 

يستعيه بائع امقياش                 يستعيه امنجار                      يستعيه امبّناء 
      اميتر امخشبي                        اميتر اميطّي                         اميتر امشريطي

 

 

 

 

اميتر 

 

  م1

  م2
  م4



 

 

 

 

.    امنتر ٍّ ِحدة قيس امسعات اميتفق عنيَا ىن أغنب دِل امعامً
    .أستعيه امنتر مقيس امسّائه -

 نقيس امحنيب ِامزيت ِامياء ِاميشتريات امغازية ِامعصير ِامبنزين    :  ىحال

    .باستعيال امّنتر

 .  (ل  1 )  سعة قارِرة امزيت امنباتي ِاحد متر  -
 .   (ل  1  )  سعة قارِرة امحنيب ِاحد متر -

 ل   أرىز إمٓ ِحدة قيس امسعات امنتر بحرف 

.أستطيع أن أقيس  سعة ِعاء باستعيال ِعاء سعتُ أصغر     

                   

  لتر                سطل صغير                           سطل كبير1       مكيال 

            

.ىحال يستعيه امنبان ىكيال امنتر في قيس سعات امحنيب         

 

امّنتر 

 



 

 

 

 

 .   تختنف سرعة تنقه األجساو ىن جسً آلخر

 األِلميقارنة سرعة تنقه جسً ىع جسً آخر يجب ىقارنة اميسافة امتي قطعَا امجسً 
.   ىع اميسافة امتي قطعَا امجسً امحاني خٕل نفس اميّدة امّزىنية

 .   امجسً األسرع ٍّ امذي يقطع نفس  اميسافة ىن جسً آخر في ىدة زىنية أقصر

    .امجسً األبطأ يقطع نفس اميسافة ىع جسً آخر في ىدة زىنية أطّل

:     مثال 

                 

 امّدراجة امّنارية أسرع ىن امدراجة امَّائية
 امّدّراجة امَّائية أبطأ ىن امّدّراجة امنارّية

امّدّراجة امَّائية تقطع اميسافة في ِقت أطّل 
 امّدراجة امنارية تقطع اميسافة في ِقت أقصر 

   

 األرنب أسرع ىن امسنحفاة

 امسنحفاة أبطأ ىن األرنب

سرعة تنقه األجساو  

 



 

 

 

 

.   ٍناك أحداث دِرية ِأخرْ غير دِرية

:     امّدِريةاألحداث/ 1

  .(  كه جانية، كه ساعة، كه يّو، كه شَر، كه سنة  )  ٍي أحداث تتكّرر بصفة ىنتظية 

:  ىحال

   .طنّع امشيس ِغرِبَا -
 .دّقات امقنب  -
   .صياو شَر رىضان -
 .ِاألضحٓ  أحتفال بعيدي امفطر  -
    .دِران عقارب امّساعة -

   .امحدث امدِري أعنً ىسبقا زىن ِقّعُ       
:     ير امّدِريةغاألحداث / 2

ٍي أحداث تقع بصفة غير دِرية ِغير ىنتظية 
: ىحال

 نزِل اميطر  -
 عيادة امطبيب -
 امخرِج في نزٍة -

   .ٔ أعرف زىن ِقّع امحدث غير امدِري ىسبقا          

 

 

 

امحدث / امحدث امّدِري 
امغير دِري 

 

  

 



 

 

 

 

 

ةإذاامجسً امّصنب ٍّ امذي ٔ يتغّير شكنُ  ّّ     . سّنط عنيُ اإلنسان ق

 .تختنف درجة امصٕبة ىن جسً إمٓ آخر

    .ٍناك أجساو أشّد صٕبة ىن أجساو أخرْ         

 . امّطاِمة امخشبّية  امحديدّية أشّد صٕبة ىن امكرة  :  ىحال

    .ٍناك أجساو مَا نفس امّصٕبة

ن:   ىحال ّّ     .امّطباشير األبيض مُ نفس صٕبة امّطباشير امين

                       

اميفاتيح أشد صٕبة ىن أسفنجة 

                  

امقارِرة أشّد صٕبة ىن امبامّن 
 

ىقارنة األجساو ىن حيخ 
امصٕبة  

 



 

 

 

 

 

    . حأت فيزيائية منياّدة3ٍناك 

:      امياّدة امّصنبة/ 1

    .ٔ تأخذ شكه اإلناء امذي تحّيُ -
    .ييكن ىسك اميادة امّصنبة باميدين -
-  

:    امياّدة امّسائنة/ 2

     .تأخذ شكه اإلناء امذي تحّيُ -
    .ٔ ييكن ىسك امياّدة امّسائنة باميدين -

 زيت-حنيب- عصير– ىاء : ىحال

 

:     امياّدة امغازّية/ 3

     .تأخذ شكه اإلناء امذي تحّيُ -
     .ٔ ييكن ىسك اميادة امغازّية -

   .غاز اميطبخ - امَّاء– بخار امياء : ىحال

 

 

 

امحأت امفيزيائية منياّدة 

 
  

                         

 

                             

 

 

                

 

 

 

 



 

 

 

 

ة امعضنية/ 1 ّّ :   امق

.   امقّة امعضنية ىصدرٍا اإلنسان ِامحيّان

.   تحرك امقّة امعضنية أجساىا ساكنة

   .يصّب امٕعب امكرة فيحركَا : 1ىحال 

   .يستعيه امحصان امقّة امعضنية ميجّر امعربة: 2ىحال 

ة امكَربائية/ 2 ّّ :   امق

    .نستغه بعض اآلٔت بفضه امقّة امكَربائية

آمة خنط ) (آمة امرحي) يتطنب تشغيه بعض اآلٔت امينزمية قّة كَربائية  :   ىحال
 (امعجين

... امحاسّب -  امتنفاز  :  ىحال

ة اميغناطسّية/ 3 ّّ :   امق

   .تحّرك امقّة اميغناطسّية بعض األجساو

    .يحّرك اميغنطيس األجساو امحديدية ىحه اميساىير: ىحال

        افرك امقنً عنٓ شعري فتتّمد طاقة ىغناطسية قادرة عنٓ تحريك ِرقة صغيرة 

: امقّة امييكانيكية/ 4

ة امييكانيكّية ّّ  .   تحتاج األجساو ميحّرك يعيه بامق

.  امّشاحنة– امّطائرة - امحافنة- امسّيارة: ىحال

 

 

ة  ّّ أنّاع امق

 
 

 

 



 

 

 

 

: تتسّبب امقّة اميسنطة عنٓ جسً ىا في 

:    تحريكُ/ 1

ة عنٓ جسً جابت فأحّركُ       ّّ     .أسّنط ق

ة دفع عنٓ سيارة ىتّّقفة فتتحّرك ىن ىكانَا:  ىحال ّّ .   أسّنط ق

: تّقيف حركتُ / 2

ة عنٓ جسً ىتحرك فأِقف حركتُ← ّّ     .أسّنط ق

    .يسّنط حارس اميرىٓ قّة عنٓ امكرة فيّقف حركتَا: ىحال

:    تغيير شكنُ/ 3

ة عضنّية عنٓ بعض األجساو فيتغّير شكنَا        ّّ     .أسّنط ق

    . فيتغّير شكنَااإلسفنجأسّنط قّة عضنية عنٓ : ىحال

:   تغيير أّتجاٌ/ 4

ة عنٓ جسً ىتحّرك فأغّير اّتجاٍُ        ّّ     .أسّنط ق

ّٕعب امكرة في اّتجاٌ اميرىٓ فيتصّدْ مَا امحارس ِيغّير اّتجاٍَا: ىحال ب ام ّّ     .يص

:    صعّد األجساو/ 5

ة ّّ     .صعّد األجساو إمٓ أعنٓ يتطّنب تسنيط ق

ة : 1ىحال  ّّ     .إخراج امّدمّ ىن امبئر يحتاج إمٓ ق

ة ميّصه اآلجر  : 2ىحال ّّ      . سطح امينزلإمٓيسنط امعاىه ق

ة  ّّ ىفعّل امق

 
 

 

 

 

 

 


