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 امنبات عند امخضري امتكاجر 
  كيف يتكاجر امنبات؟
بامبذِر ِيسيٓ امتكاجر امزٍري ٍِي امطريقة امتي يتكاجر بَا امفّل، امحيص، امجنبان  -

 .ِامطياطً ِامفنفه
بدِن بذِر ِيسيٓ امتكاجر امخضري ٍِي امطريقة امتي يتكاجر بَا امتفاح ِامخّخ  -

 ..ِامبرتقال ِامرىان ِاميشيش
 امتكاجر امخضري؟ ىا ٍّ 
 ٍّ تكاجر يتدخه فيُ اإلنسان ِيتً بّاسطة أعضاء امنبتة كاألِراق أِ امساق -

 . أِ امجذِر
 ؟ٍي أنّاع امتكاجر امخضري ىا 
يتً ىن خٕل جني غصن ىن شجرة ِردىُ في امتراب ىع بقائُ ىتصٕ بامنبتة : امترقيد -

 (..امياسيين، امفه، امنييّن)األو ِبعد أن يكّن جذِرا يتً فصنُ عنَا ِغرسُ في ىكان آخر 
قطع غصن ىن نبتة حاىه مبراعً ِنزع أِراقُ جً ردو جزء ىنُ في امتراب : أفتسال -

ن نبتة جديدة  ّّ  .(..امعنب، امرىان، امتين)ِسقيُ ِبعد ىدة يك
نقه جزء ىن غصن نبتة حاىه مبراعً يسيٓ امطعً ِربطُ بغصن نبتة أخرْ : امتطعيً -

 (..امبرتقال، اميشيش، امنّز، امخّخ)يسيٓ امحاىه بعد جرحُ جً يربط بامرافية 
 مياذا يعيه اإلنسان عنٓ تكاجر امنبات؟ 
 .منحفاظ عنٓ امصفات امّراجية مبعض امنباتات -
 .منتغنب عنٓ بعض األىراض ِاآلفات -

. اإلنتاج ِمتحسين جّدة اإلنتاجمتّفير 

 

 

 تلخيص اإليق اظ العلمي السنة الرابعة
  مع تمارين تطبيقية
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 :أنشطة

 أربط بسًَ -
       بأفتسال     يكحر امنّع                      

تتحسن جّدة اإلنتاج                   بامتطعيً  
        بامترقيد                                          

 أصنف امنباتات امتامية حسب طريقة امتكاجر -
 امخّخ– امفه – امعطرشاء – امنّز – امياسيين – امعنب – امبرتقال 

 
امتكاجر بامتطعيً امتكاجر بأفتسال امتكاجر بامترقيد 

 
 

  

 
 مياذا يسعٓ اإلنسان إمٓ اإلكحار ىن امنبات؟ -

........................................................................................ ...........................
 :أشرح ىراحه امعينيات امتامية -
 ......................................................................................................أفتسال -
 ......................................................................................................امتطعيً -

 .......................................................................................................امترقيد   ٖ   
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أعضاء امتنفس عند بعض امحيّانات 
 ىاٍّ امتنفس؟ 
جاني )أِكسيجين، ِتخنيصُ ىن امَّاء امينّث )امتنفس ٍّ تزِيد امجسً بامَّاء امنقي  -

 .(أكسيد امكربّن
 ٍه تتنفس امحيّانات كنَا بنفس امطريقة؟ 
 .ٔ،  فأعضاء امتنفس تختنف أيضا حسب اختٕف امّسط امذي تعيش فيُ -
 كيف تتنفس امحيّانات امبرية؟ 
تتنفس امحيّانات امبرية كامبقرة ِامخرِف ِامحصان ِامطيّر بّاسطة امرئتين ِيسيٓ  -

 .ذمك تنفسا رئّيا
 كيف تتنفس امحشرات؟ 
 .امحشرات ميس مديَا رئتين، إذا فَي تتنفس تنفسا قصبيا -
 كيف تتنفس امحيّانات اميائية؟ 
اذ تفتح مسيكة فيَا . امحيّانات اميائية تتنفس امَّاء امينحه في امياء تنفسا غنصييا -

فيدخه امياء ِينغنق امغشاء امغنصيي فتيتص امغٕصً األكسيجين جً ينغنق امفً ِينفتح 
 .امغشاء امغنصيي ميخرج امياء

 كيف تتنفس امحيّانات امبرىائية؟ 
ِتتنفس في امياء أكسيجين امَّاء امينحه في . تتنفس في امبر ٍّاء اميحيط برئتيَا -

 .امياء ىن خٕل جندٍا
 كيف تتنفس امدٔفين ِفرس امنَر ِامحيتان؟ 
تتنفس امدٔفين عن طريق امرئتين، فَي تقفز خارج امياء ِتّجد فتحة أعنٓ رأسَا  -

تنفتح آميا فيدخه امَّاء إمٓ امرئتين ِعندىا تدخه تحت امياء تنغنق امفتحة مينع تسرب 
 .امياء إمٓ امرئتين

 دقائق صاحيا كان أِ نائيا ميأخذ حاجتُ ىن امَّاء 6يطفّ فرس امنَر فّق امياء كه  -
 .ِعندىا يغطس ينغنق ىنخراٌ مينع تسرب اميياٌ منرئتين

 دقيقة حتٓ يأخذ حاجتُ ىن امَّاء عبر األنف، 20يطفّ امحّت فّق امياء ميدة تصه إمٓ  -
ِحين يغطس ينغنق األنف ِيبقٓ تحت امياء مقرابة ساعة جً يخرج ىن جديد فيخرج امَّاء 

 .امفاسد ىن أنفُ عنٓ شكه دخان بخاري ِيأخذ امَّاء امنظيف ىرة أخرْ
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-  
 خطأ ِأصنح امخطأ/ أقرأ ِأضع صحيح :أنشطة: 
 .تتنفس مضفدعة في امبر بجندٍا -
- ....................................................... 
 .يختنق األرنب ِييّت إذا بقي ىدة طّينة تحت امياء -
- ....................................................... 
 .تتنفس امسيكة ميا تفتح فيُ ِخياشيَا ىعا -
- ........................................................ 
 .تتنفس امحيّانات امبرية امَّاء امينحه في امياء -
- ........................................................ 
 .تتنفس امحيّانات امبرية األِكسيجين اميّجّد في امَّاء -
- ........................................................ 
 .تتنفس امدٔفين تنفسا غنصييا -
- ....................................................... 
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: ىصادر امطاقة امحرارية ِاستعيأتَا
امطاقة امحرارية، امطاقة امعضنية، امطاقة امكَربائية، امطاقة : ٍناك أنّاع ىختنفة منطاقة

 .اميغناطيسة، امطاقة امشيسية

 .امطاقة ٍي امقدرة عنٓ امقياو بعيه ىعين -
 .امحرارة ٍي شكه ىن أشكال امطاقة غير اميرئية -
 .امطاقة امحرارية ٍي اميقدرة عنٓ إنتاج عيه -
 ٍي ىصادر امطاقة امحرارية؟ ىا 
 .امشيس أكبر ىصدر منطاقة امحرارية ِكذمك امتيار امكَربائي -
 .احتراق امفحً ِامحطب ِامغاز امطبيعي ِامبترِل يّمد طاقة حرارية -
 .كذمك أحتكاك يّمد طاقة حرارية -
 ٍي ىجأت استعيال امطاقة امحرارية؟ ىا 
تدفئة امينازل، طَي امطعاو، تسخين امياء : يستعيه اإلنسان امطاقة امحرارية في -

مٕستحياو، تجفيف اميٕبس ِاميّاد امكَربائية، ِإنضاج امخضر ِامغٕل داخه امبيّت 
 .اميكيفة ِتفقيس امبيض

 :أنشطة

 أكيه بامفّائد اميناسبة: 
 ........................................:.................امشيس -
 ................................حك كف بكف في يّو بارد -
 .......................................احتراق بنزين امسيارة -
 ..........................احتراق امغاز تحت آنية امطعاو -
 .......................................تدفئة امبيّت اميكيفة -

 ..................................تيرير ىكّاة عنٓ جياب ىنكيشة
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: أسخن ىن... اميقارنة بين درجة حرارة جسيين باستعيال أبرد ىن

 تساعد حاستي امنيس ِامتذِق عنٓ تيييز امجسً األبرد ىن امجسً األسخن،  -
إذا ميسنا ىاء أخرجناٌ ىن امحٕجة ِىاء امحنفية نٕحظ أّن درجة امياء األِل ىنخفضة  -

إذا فياء امحٕجة أبرد ىن ىاء امحنفية، ِىاء امحنفية أسخن ىن ىاء : ىقارنة بامياء امحاني
 .امحٕجة

 .امجسً امبارد ٍّ امجسً امذي أعطٓ امحرارة فانخفضت درجة حرارتُ -
 .امجسً امساخن ٍّ امجسً امذي اكتسب امحرارة فارتفعت درجة حرارتُ -
 .تنتقه امطاقة امحرارية ىن جسً إمٓ آخر أبرد ىنُ -
 .امجسً امقريب ىن ىصدر امحرارة يكّن أسخن ىن امجسً امبعيد عنُ -

 :أنشطة

  أسخن ىن" "أبرد ىن"أكتب: " 
 .رياح امشتاء................. رياح امصيف -
 .مطقس نَارا..................امطقس ميٕ -
 .امفانّس امينطفئ.................امفانّس اميضيء -
 .امغسيه امينشّر في امظه................ امغسيه امينشّر في امشيس -
 .امياء اميحنج...................... ىاء امحنفية -
 .امياء اميسخن........................... ىاء امحنفية -
 .طبق محً ىشّي............... طبق خضرِات طازجة -
  كان عنٓ امطاِمة قارِرة ىاء دافئة ِأخرْ ىن امحٕجة، دخه أخي ِتناِل ىباشرة

فكيف عرف أنَا امقارِرة امتي تحّي . امقارِرة امتي كانت داخه امحٕجة ِشرب ىنَا
 امياء امبارد؟

................................................................................. .......................................
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: امناقه امحراري ِامعازل امحراري

 .امحرارة ٍي شكه ىن أشكال امطاقة غير اميرئية ٍِي تنتقه ىن جسً إمٓ آخر -
 .ٍّ عازل منحرارة ٍّ ناقه منحرارة ِىنَا ىا ىن األجساو ىا -
 امناقه امحراري ٍّ جسً ينقه امحرارة  كامياء ِامنحاس ِامحديد ِاألمينيّو ِامَّاء 
 ري ٍّ جسً يينع ىرِر امحرارة كاميطاط ِامفنين ِامخشب ِامبٕستيك اامعازل امحر

 .ِامقياش
 طرق انتقال امحرارة: 
 .ٍِي طريقة انتقال امحرارة في اميّاد امصنبة: امتّصيه امحراري -
 .(امياء ِامَّاء)ٍِي طريقة انتقال امحرارة في األِساط امسائنة ِامغازية : امحيه امحراري -
ٍِي طريقة انتقال امحرارة ىن جسً درجتُ ىرتفعة إمٓ امّسط :  امحرارياإلشعاع -

 .اميحيط بُ دِن ىٕىسة ِسيط ىادي 

 :أنشطة

 أكتب طريقة انتقال امحرارة: 
 ................................................................ىن امقدر امساخن إمٓ امزيت داخنُ -
 .........................................:.........ىن غرفة أستحياو إمٓ امطفه امذي دخنَا -
 .................................................................................ىن امشيس إمٓ امحقه -
 أفسر امظاٍرة: 
 ........................................أضع امزبدة في آنية بنّرية جً أضعَا في ىاء ساخن -

.................................................................................................................... 
 ..................................................................أحرك آنية امطعاو بينعقة خشبية -

............................................................................................................................ 
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: تأجير امطاقة امحرارية في األجساو تيددا ِتقنصا

تأجر امطاقة امحرارية في األجساو امصنبة ِامسائنة ِامغازية فتيدد بتأجير امحرارة ِتتقنص بيفعّل 
 .امبرِدة

تيدد أسٕك )ترتفع درجة حرارة جسً عندىا يحصه عنٓ كيية ىن امطاقة امحرارية فيتيدد  -
 .(امشبكة امكَربائية في امصيف

تقنص أسٕك )تنخفض درجة حرارة جسً عندىا يفقد كيية ىن امطاقة امكَربائية فيتقنص  -
 .(امشبكة امكَربائية في امشتاء

ة تدخه في حنقة ىن حجيُ ِتخرج يكرة حديد)يكّن حجً امجسً عاديا في حامة امبرِدة  -
تصبح امكرة امحديدية أكبر )ِيزداد حجيُ ِطّمُ بفعه امتيدد امناتج عن امحرارة  (بسَّمة

 .(ىن ىحيط امحنقة ِٔ تير ىنَا إذا سّخناٍا
 .األجساو امغازية أكحر تيددا ىن األجساو امسائنة ٍِذٌ أكحر تيدد ىن األجساو امصنبة -

 :أنشطة
 أرتب باألرقاو أجساو امتامية ىبتدئا باكحرٍا تيددا: 
 أجساو امصنبة -
 أجساو امسائنة -
 أجساو امغازية -
  إذا أغنقنا قارِرة فارغة بغطاء فنين ِِضعنَا داخه آنية بَا ىاء ساخن، ىاذا سيحدث؟

 مياذا؟
- ..................................................................................................................... 
 يتً ِصه جانبي امسكة امحديدة بأخشاب ىتساِية، مياذا؟ 

 ...........................................................................................................................
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: اميحرار
 .اميحرار ِسينة دقيقة ىّجّق بَا مقيس درجة حرارة األجساو -
 .يعتيد اميحرار عنٓ ظاٍرة تيدد امسّئه بامحرارة ِتقنصُ بامبرِدة -
 .يحتّي اميحرار عنٓ خزان بُ سائه ىن امزئبق أِ امكحّل يعنٌّ أنبّب شعري ىسدِد -
 .يتأجر امسائه بحرارة اميحيط فيتيدد أِ يتقنص -

:  أنّاع اميحرار ِاستعيأتُ

 ىحرار زئبقي يحدد درجة حررة جسً أنسان ِتتراِح تدريجاتُ بين : اميحرار امطبي ٍّ
 . درجة42 35ِ

 ىحرار كحّمي يستعيه متحديد درجة امجّ: اميحرار امينزمي ٍِّ. 
 ىحرار زئبقي يستعيه مقياس درجة حرارة امسّائه ِتبدأ تدريجاتُ : اميحرار اميئّي ٍِّ

 . درجة200 أِ ام100ٖىن امصفر ِتنتَي إمٓ امٖ
 ىحرار زئبقي يستعيه مقيس درجة حرارة اميعدن امينصَر: اميحرار اميعدني ٍِّ. 

كيف نستعيه اميحرار امطبي؟ 

 . ىن شخص إمٓ آخراألىراضنطَرٌ كي ٔ يتسبب في نقه  -
 .نرجُ حتٓ يعّد امزئبق إمٓ ىا قبه امتدريج امشعري -
 ميدة دقيقة عنٓ األقه محصّل إبطُنضع ىستّدع اميحرار تحت مسان اميريض أِ  -

 .امتّازن امحراري بين اميحرار ِامجسً
 .نقرأ امتدرج اميّازي مسطح امزئبق ِامذي ييحه درجة حرارة امجسً -

 
: أنشطة

 أكيه بامدرجة اميناسبة: 

 .......................................................................درجة حرارة امجسً امسنيً -

 .................................إمٓ............ .......................اميحرار امطبي ىدرج ىن  -
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  أىاو أفادة امصحيحة* أضع امعٕىة. 

 .خزان اميحرار امطبي يحّي زئبقا -

 .حاسة امنيس دقيقة مقيس درجة امحرارة -

 .أرج ميحرار ميعّد امزئبق إمٓ ىكانُ -

 .امزئبق يتيدد بامحرارة -

 .أستطيع قراءة اميحرار في أي ِضع كان -

 . درجة35درجة امجسً امسنيً  -

 أكتب ىكّنات اميحرار. 

 ............................ِ............ .................ِ.... .......................يتكّن اميحرار ىن  -

:  أنتبُ

 أِ عنٓ امجبين األذنٍناك أنّع عصرية ىن اميحرار امطبي ىحه اميحرار امذي يّضع في 
 تصدر إشارة صّتية عند تحديد حرارة امجسً ٍِي ىزِدة بقارئ امكترِني األنّاعٍِذٌ 

 .يبين درجة امحرارة

 


