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َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

يَّتَِها َوَكوُن َأَحِد التَِزاَماِت ُرْؤَيِة  ُعوِديِة بَِتطِويِر َمنَاِهِج التَّعِليِم َوَتْحِديثَِها أِلََهمِّ َيِة السُّ َيْأتِي اْهتَِماُم الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت األََساِسيَِّة بِاإِلَضاَفِة  َرٍة ُتَركِّ ُعوِديِة )2030( ُهَو: "إِْعَداُد َمنَاِهٍج َتْعِليِميٍَّة ُمَتَطوِّ َيِة السُّ الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ْخِصيَِّة". إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبِنَاِء الشَّ

ِة )2030( َنْحَو االْستِْثَماِر  ُعوِديَّ فِّ الثَّانِي االْبتَِداِئيِّ َداِعًما لُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ َوَيْأتِي ِكَتاُب اْلُعُلوِم لِلصَّ

َعٍة ، بَِحْيُث َيُكوُن لِلطَّالِِب  فِي التَّْعِليِم َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ طِْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّْعِليِم الَجيِِّد ِوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتنَوِّ

ِم َوالتَّْعِليِم. ِئيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَمِليَِّة التََّعلُّ ْوُر الرَّ فِيِه الدَّ

َلْت إَِلْيِه  ٍق، َوَتنْظِيٍم َتْرَبِويٍّ َفاِعٍل، َيْسَتنُِد إَِلى َأْحَدِث ما َتَوصَّ َوَقْد جاَء َعْرُض ُمْحَتَوى الِكَتاِب بُِأْسُلوٍب ُمَشوِّ

راِسيَِّة بِما فِي َذلَِك َدْوَرُة التََّعلُِّم، َوبِما َيَتناَسُب َمَع بِيَئِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة  الُبُحوُث فِي َمجاِل إِْعداِد الَمناِهِج الدِّ

ِة.  ُعوِديَّ ِة َوَثقاَفتِها َواْحتِياجاتِها التَّْعِليِميَِّة فِي إِطاِر ِسياَسِة التَّْعِليِم فِي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ ُعوِديَّ السُّ

َعِة الُمْسَتَوى،  َتتَِّسُم بُِقْدَرِة الطُّالَِّب َعَلى َتنِْفيِذها، ُمراِعَيًة فِي الَوْقِت  َكَذلَِك اْشَتَمَل الُمْحَتَوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ

تِي َتْعِكُس  َوَر التَّْوِضيِحيََّة الُمَعبَِّرَة، الَّ ِة َبْيَن الطُّالَِّب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحَتَوى الصُّ َنْفِسِه َمْبَدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ

َطبِيَعَة الَوْحَدِة َأِو الَفْصِل، َمَع َتْأِكيِد الِكَتاِب فِي َوَحَداتِه َوُفُصولِِه َوُدُروِسِه الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

ُز َأْيًضا  يَِّة اْكتَِساِب الطَّالِِب الَمنَْهِجيََّة الِعْلِميََّة فِي التَّْفِكيِر َوالَعَمِل، َوبَِما ُيَعزِّ َدْت َفْلَسَفُة الِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ

َوِر، َوالِكَتاَبُة َوالِقَراَءُة  َمْبَدَأ ُرْؤَيِة )2030( "َنَتَعلَّم لِنَْعَمْل" َوَتنِْمَيِة َمهاراتِِه الَعْقِليَِّة َوالَعَمِليَِّة، َوِمنَْها: ِقَراَءُة الصُّ

ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع َحَياِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها  الِعْلِميَُّة، َوالرَّ

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع. حَّ بِالصِّ

ُمُه َواْزِدَهاُرُه. َق الَجِميَع لَِما فِيِه َخْيُر الَوَطِن َوَتَقدُّ َة ِمنُْه، َوَأْن ُيَوفِّ َق الِكَتاُب األَْهَداَف الَمْرُجوَّ َه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ َواللَّ



    

 

دليل األسرة.............................................................................................................................. 7
الَمِة   8 َتْعليماُت السَّ

اأَْعَمُل ك�ْلُعَلَم�ِء
ُة   10 الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ
ُة   18 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ

َب�َت�ُت َواْلَحَيواَن�ُت الَوْحَدُة االأُوَلى: النَّ
ُل: النَّبــاتــــاُت    28 ُل الأَوَّ الَف�صْ

ةِ  30 ُل: َحاَجاُت الَمْخُلوَقاِت الَحيَّ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَه�َراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: الُماَلَحَظُة   36 التَّ
باتاُت ُتْنتُِج َنباتاٍت َجِديَدًة   38 �ِني: النَّ ْر�ُس الثَّ الدَّ

�ُت: َما َعَدُد الُبُذوِر؟    45 	 يَّ َي��صِ الُعُلوُم والرِّ
ِل َوَنُموَذُج االْختِباِر   46 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل اأَلوَّ
ُل الثَّاِني: الَحَيــــوانــــاُت      50 الَف�صْ
ُل: َمْجُموَعاُت اْلَحَيواناِت    52 ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَه�َراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: التَّْصنِيُف   58 التَّ
ُر    60 �ِني: الَحَيَواناُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ ْر�ُس الثَّ الدَّ
اأَْعَمُل ك�ْلُعَلَم�ِء: َكْيَف َتْنُمو ُدوَدُة اأَلْرِض؟   66
ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الثَّاني َوَنُموَذُج االْختِباِر   68

�ِنَيُة: الَمـَواِطــــُن الَوْحَدُة الثَّ
ُل الّثاِلُث: َنْظَرٌة اإِلى اْلَمْوِطِن     74 الَف�صْ

ُل: َأماِكُن الَعْيِش   76 ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَه�َراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: َتْرتيُب اأَلْشَياِء   82 التَّ
�ِني: َسالِسُل اْلِغذاِء    84 ْر�ُس الثَّ الدَّ

ْفَدِع   89 	 �ُت: ِغَذاُء ال�صِّ يَّ َي��صِ الُعُلوُم والرِّ
الِِث َوَنُموَذُج االْختِبارِ  90 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الثَّ

ق�ِئَمُة اْلُمْحَتوَي�ِت



 

اِبُع: اأَْنواُع اْلَمواِطِن   94 ُل الرَّ الَف�صْ
96 ُة  واْلباِرَدُة   َحاِري اْلحارَّ ُل:  الصَّ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَه�َراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: االْستِْنَتاُج   102 التَّ
�ني:  الَغاَباُت   104 ْر�ُس الثَّ الدَّ

ِة   108 	 ُعوِديَّ ِة السُّ ِقَراَءٌة ِعْلِميٌَّة: َغاَباٌت ِفي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَّ
ابِِع َوَنُموَذُج االْختِباِر   109 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الرَّ
اِلِب:   113 َمْرِجِعيَّاُت الطَّ
ِجْسُم اإِلْنَساِن   114
ةُ  118 حَّ الصِّ
اَلَمُة   122 السَّ
اْلُمْصَطَلحاُت  124
ةُ  128 الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ



َدِلْيُل الأُ�ْسَرِة7

اأَْوِلَياُء الأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهًل َو�َصْهًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِصيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا، َلُكْم َوِلأْطَفاِلُكم الأَِعزَّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا الف�صُل الدِّ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�صاب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�صرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�صاركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
و�صتجدون في كل وحدة درا�صية اأيقونة خا�صة بكم كاأ�صرة للطفل/ الطفلة، في بع�صها ر�صالة تخ�صكم 

ون�صاط يمكن لكم اأن ت�صاركوا اأطفالكم في تنفيذه.

 
ِفْهِر�ُس اأَْن�ِصَطِة اإِ�ْصَراِك الأُ�ْصَرِة ِفي اْلِكَتاِب

   

رقم ال�صفحةنوع الن�صاطالوحدة/الف�صل

28تهيئة الف�صل: ن�صاط اأ�صريالأوىل/الأول
57ن�صاط اأ�صري الأوىل/الثاين



8 َلَمُة َتْعِليَم�ُت ال�صَّ

الَمِة. بُِع َتْعلِيَماِت السَّ ِعنَْدما َأَرى إِشاَرَة  أْحَذُر، َأتَّ

واِئِل، َأْو  َم َفْوًرا َعِن اْنِسكاِب السَّ ُأْخبُِر الُمَعلِّ
َأيِّ َحواِدَث ُأْخَرى. 

َأْنَتبُِه ِعنَْد اْستِْخداِم األََدواِت 
َجاِجيَِّة. ِة أِو الزُّ الحادَّ

َأْلَبُس النَّظَّاَرَة الَواِقَيَة ِعنَْدما 
ُيْطَلُب مني َذلَِك.

َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َقْبَل 
ُكلِّ َنشاٍط وَبْعَدُه.

ُأَحافُِظ َعلى َنظاَفِة الَمكاِن 
َوَتْرتيبِِه.



َفاِدِع َتَضُع ُبـُيوَضَها َعَلى َأْوَراِق  َبْعُض الضَّ
اِفَيِة َعَلى الَماِء. َباَتاِت الطَّ النَّ

اأَْعَمُل َك�لُعَلَم�ِء



ُة الَمَهاَراُت الِعلِميَّ

؟ ْنَبِق الَماِئيِّ ْفَدُع ِمَن الُجُلو�ِس َعلَى َوَرَقِة َنباِت الزَّ َن َهَذا ال�صِّ َكْيَف َتَمكَّ

10 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ



ْفَدُع ِمَن الُجُلو�ِس َعَلى َوَرَقِة َنَب�ِت  ُن ال�صِّ َكْيَف َيَتَمكَّ
؟ ْنَبِق الَم�ِئيِّ الزَّ

الُخُطَواُت
ْفَدَع َعَلى َوَرَقِة َنَباِت  ُع. َأْيَن ُيْمِكُن َأْن َأَضــَع الضِّ اأََتَوقَّ  ١ 

؟ ْنَبِق الَماِئيِّ بَِحْيُث ال َيْبَتلُّ الزَّ

ْمِعيَّ األَْخَضَر  اأَْعَمــُل َنُموَذًج�. َأْسَتْعِمُل َقَلَم التَّْلويِن الشَّ  ٢ 

ُيْشــبَِه  لَِكْي  ْوِن األَْخَضِر؛  بِاللَّ الَوَرِقيِّ  ْحِن  لَِتْلويِن الصَّ
 . ْنَبِق الَماِئيِّ َوَرَقَة َنباِت الزَّ

، وُأْدِخُل فِيِه  ْحــِن الَوَرِقيِّ  3  َأْعَمــُل َثْقًبا َصِغيًرا في الصَّ

َخْيًطا ُطوُله 15 سم، َوَأْربُِطُه.
 اأَْحَذُرُ ا�ْصَتْعِمُل الَمَق�َس ِبَحَذٍر.

، َعَلى أْن  ْحَن الَوَرِقيَّ فِــي الَحْوِض الماِئيِّ  ٤  َأَضُع الصَّ

ْعَبَة َعَلْيِه. ْحِن َوَأَضُع اللُّ َيُكوَن الَخْيُط َأْسَفَل الصَّ

ْفَدَع َوَأْكُتُب َأْيَن َوَضْعُته. ُل الَبي�ن�ِت. َأْرُسُم الضِّ  5   اأُ�َصجِّ

ْحٍن َوَرِقيٍّ �صَ

َقَلِم َتْلِويٍن �َصْمِعيٍّ

ِمَق�سٍّ

َخْيٍط

َحْو�ٍس َم�ِئيٍّ

�ِطيٍّ ْفَدٍع َمطَّ �صِ

اأَْحَت�ُج اإلى:

4الخطوُة

ُة11 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



َنَب�َت�ُت الُم�ْصَتْنَقِع

َب�َت�ِت الَِّتي  ↓  ُيلِحُظ الُعَلَم�ُء ُطوَل النَّ
ُتوَجُد ُقْرَب الُم�ْصَتْنَقِع، َوَلْوَنه�، َو�َصْكَله�.

ماذا َيْعَمُل الُعَلَماُء؟

َدًة فِي َأْثناِء َعَمِلِهْم. َلـَقـــْد َأْدَهَشنِي  َيْســَتْعِمُل الُعَلَماُء َمَهاَراٍت ُمَتَعـــدِّ
. وَكَما َعِمْلُت  ْنَبــِق الَماِئيِّ ْفَدِع جالًِســا َعلى َوَرَقِة َنَباِت الزَّ ُوُجوُد الضِّ
م�ِذِج. وُيْظِهُر  النَُّمـــــوَذَج فِي أْثناِء َتنِْفيِذ النََّشاِط، َيُقوُم الُعَلماُء ِبِبن�ِء النَّ

ْيَء َكما َيْبُدو َعَلى َطبِيَعتِِه فِي الَواِقِع.  النَُّموَذُج الشَّ

تِي َيْسَتْعِمُلها الُعَلماُء؛ إْذ ُيلِحُظ الُعَلَماُء  ُيْمِكنُنِي َأْن َأْسَتْعِمَل الَمَهاَراِت الَّ
ِذيَن ُيالِحُظوَن بِْرَكَة الماِء َمَثاًل  ٍة؛ فالُعَلَماُء الَّ ُصوَنها بِِدقَّ األَْشــَياَء وَيَتَفحَّ

َيْسَتطِيُعوَن َأْن َيِجُدوا َأْشَياَء ُمْدِهَشًة. 

12 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ



ُيَق�ِرُن الُعَلماُء َبْيَن األَْشياِء بِِذْكِر َأْوُجِه التَّشاُبِه َوَأْوُجِه االْختاِلِف َبْينَها. 

وَرِة َأْدناُه، َوُأَقــاِرُن َبينَُهما. َكْيَف ُيْمِكُن  َأْنُظُر إلــى الَحَيواَنْيِن فِي الصُّ
لِْلُعَلماِء َأْن ُيقاِرُنوا َبينَُهما؟

ــْكَل َأْدناُه، ِكال الَحَيواَنْيِن َلُه َأْجنَِحــٌة، َوَيِعيُش بِالُقْرِب  ُص الشَّ َأَتَفحَّ
ِمــْن بِْرَكِة الَمــاِء، َولِكنَُّهما َيْخَتِلفاِن فِي َأْشــَياَء َعِديــَدٍة. َوَلَقْد َوَجَد 
ِنيــِف األَْشَياِء، َأْو َوْضِعها فِي َمْجُموَعاٍت؛ َفالطُُّيوُر  الُعَلماُء َطريَقًة ِلَت�صْ

َوالَحَشَراُت َتنَْتِمَياِن إَِلى َمْجُموَعَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن ِمَن الَحَيواَناِت. 

اْخِتالٌف

 طاِئر 
َعَدُد اأَْرُجِلِه 2 

ي�ُش َيْك�سوُه الرِّ

 َح�َسَرٌة 
َعَدُد اأَْرُجِلها 6 

ُمها  َيَتَكّوُن ِج�سْ
ِمْن َثالَثِة اأَْجزاٍء

َت�ساُبٌه اْخِتالٌف

ِكالُهما َلُه 
اأَْجِنَحٌة 

ِكالُهما َيطيُر

ٌ

ٌ
ٌ

ٌ

ٌٌ ْ

ْ

ْ

ْ

ُة13 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



َكْيَف َيْعَمُل الُعَلَماُء؟

ِذي َوَجَدُه َأَحُد الُعَلماِء بِالُقْرِب ِمْن إِْحَدى البَِرِك  َأْنُظُر إَِلى الَبْيِض الَّ
َأْو َعَلى األَْشَجاِر. َيِقي�ُس الُعَلَماُء َحْجَم الَبْيِض َأْو ُكْتَلُتُه. ِعنَْدَما َأِقيُس 
َأِجــُد ِمْقَداَر الطُّوِل َأِو الُكْتَلِة، َوُيْمِكُن َأْيًضا َأْن َأِجَد َمَدى ُســُخوَنِة 

الِجْسِم أْو ُبـُروَدتِِه.

تي َيِجُدهــا الُعَلماُء َبيانــاٍت. َوِعنَْدما َيُقوُموَن  ى الَحقاِئُق الَّ َوُتَســمَّ
ُهْم َيْكُتُبوَن ما ُيالِحُظوَنُه.  ِبَت�ْصجيِلِ الَبَي�َن�ِت فإنَّ

ُة الَبطَّ

احَلَماَمُة

َلْحفاُة ال�سُّ

ما طول البي�سة؟

3 �سم

5 �سم

2 �سم

١٤ الَمه�راُت الِعْلِميَُّة



ُبوَنَها. َوَتْرِتيُب األَْشــياِء َيْعني  َوَبْعَد َأْن َيْجَمَع الُعَلَماُء الَبَياَناِت ُيَرتِّ
َتنْظِيَمَها بَِطِريَقٍة َما. َوِمثاُل َذلَِك َتْرتِيُب الَبْيِض بَِحَســِب َحْجِمِه؛ 

ِمَن األَْصَغِر إَِلى األَْكَبِر. 

َوَيْســَتْعِمُل الُعَلَماُء َمَهاَرًة ُأْخَرى، ِهَي اال�ْصــِتْنت�ُج. ِعنَْدما َأْسَتنْتُِج 
نِي َأْســَتْعِمُل َما َأْعِرُفُه لَِتْحِديِد َشْيٍء َما. َهْل ُيْمِكنُني َأْن َأْسَتنْتَِج  َفإِنَّ

َأيُّ َبْيٍض َوَضَعُه ُكلُّ َحَيَواٍن ِمَن الَحَيَواَناِت اآلتَِيِة؟ 

ْفَدٌع ↑ �صِ

ٌة ↓ َبطَّ

↓ َحَم�َمٌة

↑ �ُصَلْحف�ٌة

ُة15 الَمهاراُت الِعْلِميَّ





ُم الُعَلَماُء َأْشَياَء َجِديَدًة؟  َكْيَف َيَتَعلَّ

نِي  ي َفإِنَّ ُم الُعَلماُء َأْشــياَء َجِديَدًة بِاالْستِْقصاِء. ِعنَْدما اأَ�صــَتْق�صِ َيَتَعلَّ
ُبها.  َأَضُع ُخطًَّة، ُثمَّ ُأَجرِّ

ــُع َفَأَنا  ُعوَن اإِلجاَبــَة. ِعنَْدما اأََتَوقَّ َيْطَرُح الُعَلَماُء ُســَؤاالً، ُثمَّ َيَتَوقَّ
ُأَحاِوُل َمْعِرَفَة ما َسَيْحُدُث، ُمْعَتِمًدا َعَلى َما َلَديَّ ِمْن َمْعُلوماٍت. 

ِغيِر، ُثمَّ َأِصُف َكْيَف  ْفــَدِع الصَّ َأْنُظــُر إَلى ُصوَرَتْي َأبِي ُذَنْيَبٍة َوالضِّ
ُه. ْفَدِع ِعنَْدما يكَتِمُل ُنموُّ َسَيِصيُر َشْكُل الضِّ

غيٌر ْفَدٌع �صَ ؟�صِ اأَبو ُذَنْيَبٍة

؟

16 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ



تِي ُتَساِعُد الُعَلماَء َعَلى َوْضِع األَْشياِء فِي َمْجُموَعاٍت؟ . 1 َما الَمهاَرُة الَّ

تِي ُأرِيُد َأْن َأْدُرَسها ألْعِرَف َعنْها الَمِزيَد؟. 2   َأَتَخيَُّل َأنِّي َعالٌِم. َما األَْشياُء الَّ



َح َما  ت�ِئَج َفإِنَّني َأْســَتْخِدُم ُمالَحَظاتِي لَِكْي ُأَوضِّ ِعنَْدما اأَ�ْصــَتْخِل�ُس النَّ
ُلوا إَِلى َأنَّ َأَبا ُذَنْيَبٍة  َيْحُدُث. الُعَلَماُء َيْســَتْخِلُصوَن النَّتاِئَج؛ َفَقْد َتَوصَّ

َيِعيُش فِي الَماِء َحتَّى َتنُْمَو َأْرُجُلُه، ُثمَّ َيْقِفُز إَلى الَيابَِسِة.

ُل  َيَتواَصُل الُعلَماُء َمَع اآلَخريَن، َوَينُْقُلوَن إَلْيِهْم َأْفكاَرُهْم. ِعنَْدما اأََتوا�صَ
ُث ألَُعبَِّر َعْن َأْفكاِري. فإِنَّني َأْكُتُب َأْو َأْرُسُم، َأْو َأَتَحدَّ

ُة17 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



ُل الُعلََماُء ِمْثَل  ُك؟ َي�ْصاأَ باَحَة! ُتَرى، َكْيَف َيَتَحرَّ ْفَدُع َي�ْصَتِطيُع ال�صِّ َهذا ال�صِّ
وؤاِل، ُثمَّ َيتَِّبُعوَن َبْع�َس الُخُطواِت ِلَيْعِرُفوا الإِجاَبَة. َهَذا ال�صُّ

18 ُة ريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ْفَدُع؟ ُك ال�صِّ َكْيَف َيَتَحرَّ
الُخُطواُت

ُر  ْفَحِة، َوُأَفكِّ َوَر فِي َهــِذِه الصَّ ــُص الصُّ اأُالِحُظ. َأَتَفحَّ  ١ 

َفاِدُع؟  ُك الضَّ َكْيَف َتَتَحرَّ

تي  الَّ الُمْخَتِلَفِة  بِالَطَراِئق  قاِئَمًة  الَبي�ن�ِت. َأْكُتُب  ُل  اأُ�َصــجِّ  ٢ 

ْفَدُع. ُك بَِها الضِّ َيَتَحرَّ

ِجْســِم  َأْجزاَء  قاِئَمتِي  إِلى  ت�ِئَج. ُأِضيُف  النَّ اأَ�ْصــَتْخِل�ُس   3 

ْفَدِع اّلتي َيْسَتْعِمُلها فِي ُكلِّ َطِريَقٍة ِمْن ُطُرِق َحَرَكتِِه.  الضِّ

َفاِدُع؟ ُك الضَّ ُل. َكْيَف َتـَتَحرَّ اأََتوا�صَ  ٤ 

ُة19 ريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ْفَدُع؟ َما الَمساَفُة الَّتي ُيْمِكُن َأْن َيْقِفَزها الضِّ

َيُقوُم الُعَلماُء باالْستِْقصاِء ُمتَّبِِعيَن ُخُطواٍت ُمَعيَّنًَة، َوَهذا ما ُيْعَرُف بـِــالطَّريَقِة 
َبَعها َأَحُد الطُّالِب.  تي اتَّ ِريَقِة الِعْلِميَِّة الَّ الِعْلِميَِّة. وفيما َيِلي ُخُطواُت الطَّ

اأَ�ْص�أَُل �ُصوؤااًل

  ُسؤاُل َخالٍِد ُهَو:

ْفَدُع ١ ال�صِّ

ْفَدُع ٢ ال�صِّ

ُع  اأََتَوقَّ

ــَؤاِل  َع َخالٌِد َأنَّ اإِلَجاَبَة َعْن َهذا السُّ َتَوقَّ
ْفَدَع الَكبيَر  َر فِي َأنَّ الضِّ ِهَي "َنَعْم"، َوَفكَّ
غيِر؛  ْفَدِع الصَّ َيْقِفُز َمساَفًة َأْطَوَل ِمَن الضِّ

أِلَنَّ َأْرُجَلُه َأْطَوُل.

ْفَدِع يف  ُر َحْجُم ال�سِّ َهْل ُيوؤَثِّ
امَل�ساَفِة اّلتي َيْقِفُزها؟

20 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



اأُالِحُظ 

َيْســَتْعِمُل َخالُِد َمَهاَراتِِه الِعْلِميََّة لُِياَلِحَظ 
َفاِدَع فِي الَحْوِض. َحَرَكَة َوَقَفِز الضَّ

َة ُذُ اْلُخطَّ اأَُنفِّ

َتُه، َوَقْد ُيَغيُِّر َبْعَض ُخُطَواتَِها إَذا َلْم َيِصْل إَِلى َنتِيَجٍة.  َيتَّبُِع َخالٌِد ُخطَّ

ًة  ُع ُخطَّ اأَ�صَ

َته لِيْخَتبَِر فِْكَرَته، ولَِيْســَتطِيَع اآلَخروَن  َكَتَب َخالِــٌد ُخطَّ
باَعها.  اتِّ

ُة21 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ُل إَِلْيَها؟ تائُِج الَّتي َأَتَوصَّ َما النَّ

ت�ِئَج  ُل النَّ اأُ�َصجِّ

تي َيْقِفُزها ُكلُّ ِضْفَدٍع. َرَسَم َخالٌِد َجْدَوالً ُيَبيُِّن فيِه الَمساَفَة الَّ

ْفَدٍع؟ ِكُن اأَْن َيْقِفَزه� ُكلُّ �صِ ت�ِئُج / َم� امل�َص�َفُة الَّتي ُيْ النَّ

ْفَدُع ال�سِّ

َدُع 1 ْفْ ال�سِّ

َدُع 2 ْفْ ال�سِّ

امُلحاَوَلُة الأوىل

٢5 �صم

٢٠ �صم

امُلحاَوَلُة الّثاِلَثُةامُلحاَوَلُة الّثاِنَيُة

ِة اأُعيُد َتْنفيَذ الُخطَّ

َب َخالٌِد َأْن َيْقِفَز ُكلُّ ِضْفَدعٍ َثالَث َمّراٍت، َوَســاَعَده َذلَِك َعلى َمْعِرَفِة َما إَِذا َكاَنِت   َجرَّ
َل إَِلْيَها َصِحيَحًة.  تي َتَوصَّ النَّتاِئُج الَّ

22 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ت�ِئَج اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ

َر َخالٌِد َنتاِئَج َتْجِرَبتِِه. َفسَّ

َل إَلْيَها َمَع  تي َتَوصَّ ناَقَش َخالٌِد النَّتاِئــَج الَّ
. َوَقْد ُيــَؤدِّي َهذا إَِلى  فِّ ُزَمالِئــِه فِي الصَّ
اْستِْقَصاٍء  َوَتنِْفيِذ  التَّْفِكيِر فِي ُسَؤاٍل َجِديٍد 

َجِديٍد.  

ريَقَة  َع الطَّ ِ َت�ستطيُع اأْن َتتبَّ

َتْق�سي . َة ِعنَدما َت�سْ الِعْلميَّ

ُة ريَقُة الِعْلميَّ الطَّ

اأُالِحُظ

اأَ�ْص�أَُل �صوؤااًل

ُع اأََتَوقَّ

ًة ُع ُخطَّ اأَ�صَ

َة ُذ الُخطَّ اأَنفِّ

َت�ِئَج ُل النَّ اأُ�َصجِّ

ِة اأُِعيُد َتنِفِيَذ الُخطَّ

ت�ِئَج اأَ�ْصَتْخِل�ُس النَّ

يَُّة َأْن َيَضَع الُعَلَمـاُء ُخطًَّة؟ . 1 َما َأَهمِّ

ُل الُعَلَمـاُء ُخَطَطُهْم؟ . 2 َأْكُتُب. لَِماَذا ُيَسجِّ   

ُة23 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ْقِنَيُة ِميِم: الُعُلوُم والتَّ �صْ مه�رُة الَتّ

؟ الُعَلَماُء  َهْل َواَجْهُت ُمْشــِكَلًة َما؟ َكْيَف َوَجــْدُت الَحلَّ
تِي ُتَواِجُهُهْم. ِميِم لَِحلِّ الُمْشِكاَلِت الَّ �صْ َيْسَتْخِدُموَن َمَه�َرَة الَتّ

اأََتَعلَُّم	 

َد  اًل َأْن ُأَحدِّ ِعنَْدَمــا َأْســَتْخِدُم َمَهاَرَة التَّْصِميــِم َعَلــيَّ َأوَّ
. َوالَحلُّ ُهَو َطِريَقُة ُمَعاَلَجِة  َر فِي الَحلِّ الُمْشــِكَلَة، ُثمَّ ُأَفكِّ
الُمْشــِكَلِة. ُيْمِكنُنِي َأْن َأْحَصَل َعَلى َأْفَكاٍر ِمْن ُزَماَلِئي َأْو 
ِمْن ُمَعلِِّمي َأْو بِاْســتِْخَداِم الُكُتِب. ُثمَّ َأُقوُم بَِتْصِميِم َحلِّي. 

ٍة لِبِنَاِء َأْفَكاِري.  ْسِم، َأْو بَِوْضِع ُخطَّ َوالتَّْصِميُم َيُكوُن بِالرَّ

تِي َأْحَتاُج إَِلْيَها فِي  َهْل َواَجْهُت ُمْشِكَلًة فِي َتْوفِيِر الَمَوادِّ الَّ
َمْدَرَستِي؟ ُيْمِكنُني َأْن َأْســَتِمرَّ فِي َتْصِميِمي بَِأْن َأْسَتْخِدَم 

ْمِعيََّة، َوَمَوادَّ ُأْخَرى. َصاَص، َوَأْقاَلَم التَّْلِويِن الشَّ َقَلِمي الرَّ

24 ِميِم َهاَرُة التَّ�صْ َمَ



ُب 	  اأَُجرِّ

ِه ُصنُْدوًقا َيْحَفُظ فِيِه َجِميَع َأَدَواتِِه الَمْدَرِسيَِّة،  َم َعْبَد اللَّ َصمَّ
َصاِص،  َمُه إَِلى َأْقَســاٍم ُمْخَتِلَفٍة َتْحِمُل َأْقاَلَم الرَّ بَِحْيُث َقسَّ

ِصَق َوالِمْمَحاَة. ْمِعيََّة، َوالالَّ واألَْقاَلَم الشَّ

َة. َأْرُســُم  مُ َنُموَذًجا لَِخْزِن َوِحْفِظ َأَدَواتِي الَمْدَرِســيَّ ُأَصمِّ
َوُأَشــاِرُك  لِِفْكَرتِي،  ًطــا  ُمُخطَّ

َأْجَمُع  ِمــي.  َوُمَعلِّ ُزَماَلئِــي 
َأْحَتاُج  تِي  الَّ الَمــَوادِّ  َجِميَع 
إَِلْيَها لَِتْصِميِمي، َوَأُقوُم بِبَِناِء 

اْختَِراِعي َوَأْخَتبُِرُه.

َتْصِميِمي  َبْيــَن  ُأَقــاِرُن   ١ 

َوَتْصِميِم َعْبِداللَِّه.

 ٢ َهْل َحلَّ َتْصِميِمي الُمْشِكَلَة؟

 3 َأْكُتُب َعنُْه. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَغيَِّر َتْصِميِمي إَِلى األَْفَضِل؟

ِميِم25 َهاَرُة التَّ�صْ َمَ





الَوْحَدُة االأُوَلى

ـبـَ�َتـ�ُت َوالـَحَيَواَنـ�ُت النَّ

َباَتاِت. ى َبْعُض الَحَيَواَناِت َعَلى النَّ َباَتاِت.َتَتَغذَّ ى َبْعُض الَحَيَواَناِت َعَلى النَّ َتَتَغذَّ

َقــ�َل َتَع�َلــى:َقــ�َل َتَع�َلــى: 

الغ��صيةالغ��صية
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َقــ�َل َتَع�َلــى: َقــ�َل َتَع�َلــى: زبڌ ڌ  ڎ زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ک  ڎ  ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک ک   ک  ک ربرب      النب�أالنب�أ

َقــ�َل َتَع�َلــى: زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک رب   النب�أ

فيه  وسأتعلم  األول،  الفصل  دراسة  اليوم  أبدأ 
كيف تنمو النباتات وتتغير؟ وهذا نشاط سنسعد 

بتنفيذه معًا. مع وافر الحب طفلك/طفلتك.
الفواكه  من  مختلفة  أنواع  بتقطيع  قم  النشاط: 
اجعله  ثم  الغداء،  وجبة  على  لطفلك/لطفلتك 

يقارن بين أشكال البذور المختلفة.

اأ�صرتي العزيزة

ُل ُل االأَوَّ اْلَف�صْ

باتاُت باتاُتالنَّ النَّ
َب�َت�ُت وَتَتَغيَُّر؟   َكْيَف َتْنُمو النَّ
....................... 

ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
�؟ ُلوًق� َحيًّ ْيُءَمْ َكْيَف اأَْعِرُف َم� اإَِذا َك�َن ال�صَّ

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َب�َت�ُت َنَب�َت�ٍت اأُْخَرى؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ
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ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

اْلَباِدَرُة

َنْبَتٌة َصِغيَرٌة فِي بَِداَيِة ُنُموِّ الَبْذَرِة.

ْهَرُة الزَّ

ُجْزٌء ِمَن النََّباِت َلُه َأْلَواٌن ُمْخَتِلَفٌة، 
ُن اْلُبُذوَر والثَِّماَر. ُيَكوِّ

اْلَبْذَرُة

ُجْزٌء ِمَن النََّباِت َينُْبُت َوَيِصيُر َنباًتا 
َجِديًدا.

َقاِح ُحُبوُب اللَّ

ْهَرِة  ُن َداِخــَل الزَّ َمْســُحوٌق َيَتَكوَّ
ُيْسِهُم فِي إِْنَتاِج اْلُبُذوِر.



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْهِيَئُة 30التَّ

َح�َج�ُت الـَمْخُلوَق�ِت َح�َج�ُت الـَمْخُلوَق�ِت 
ِة ِةاْلَحيَّ اْلَحيَّ

وَرِة؟ َكْيَف اأَْعِرُف َذِلَك؟ َما الَمْخُلوقاُت اْلَحيَُّة ِفي َهِذِه ال�صُّ

رابط الدر�س الرقمي
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َب�َت�ِت ِلَكْي َتِعي�َس؟ َم� الَِّذي َتْحَت�ُج اإَِلْيِه اأَْوَراُق النَّ

الُخُطواُت

َنْبَتَتْيِن فِي َمَكاٍن ُمْشــِمٍس، ُثمَّ ُأَغطِّــي َأْوَراَق   ١ َأَضــُع 

إِْحداُهَمــا بِـــَوَرِق األَُلوِمنُْيـــوِم. ُأَحافُِظ َعَلى التُّْرَبِة 
َرْطَبًة فِي األَِصيَصْيِن.

ُع. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النَّْبَتَتْيِن َبْعَد ُأْسُبوٍع؟  ٢ اأََتَوقَّ

ُل اْلَبي�َن�ِت. َأْكُتُب َما ُأالِحُظُه ِخالَل ُأْسُبوٍع.  3 اأُ�َصجِّ

ــِذي َتْحتاُج إَِلْيِه  َعاتِي َصِحيَحًة؟ َما الَّ  ٤ َهْل َكاَنــْت َتَوقُّ

األَْوَراُق؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

عُ. َماَذا َيْحــُدُث إَِذا َرَفْعُت َوَرَق األَُلوِمنُْيوِم   5 اأََتَوقَّ

َعْن َأْوَراِق النَّْبَتِة الُمَغطَّاِة؟

ِعي  َتَوقُّ َهــْل كاَن  ُأْســُبوٍع.  َة  ُمدَّ النَّْبَتَة  ُأالِحـــُظ   
َصِحيًحا؟

َنْبَتَتْيِن

َوَرِق اأَُلوِمْنُيوم

اأَْحَت�ُج اإلى:

1الخطوُة

بأ



َما َحاَجاُت اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة؟

ــْهِل َأْن  َتنُْمو اْلَمْخُلوقــاُت اْلَحيَُّة َوَتَتَغيَُّر. ِمَن السَّ
َنْحُكَم َعَلى الَحَيواَناِت َأنَّها َمْخُلوَقاٌت َحيٌَّة؛ َفنَْحُن 
ُك، َوَتْأُكُل الطََّعاَم، َوَتْشــَرُب  َنَرى اْلَحَيَواَناِت َتَتَحرَّ

َها َحيٌَّة. ُس اْلَهَواَء، َفنَْعِرُف َأنَّ اْلَماَء، َوَتَتنَفَّ

َغ�ِرَه� َقِريًب� ِمَن الِبْرَكِة. � ِل�صِ ُة ُع�صًّ َتْبِني الَبطَّ

ب�ِت. 	  َت�أُْكُل اْلَجَراَدُة اأَْزه�َر النَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
ــْيُء َمْخُلوًقا  ْعــِرُف َمــا اإَذا َكاَن ال�صَّ َكْيــَف اأَ

حيًّا؟

الُمْفَرَداُت
الَباِدَرُة

الَمَعاِدُن
الأُْك�ِصِجيُن
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َبْذَرٌة َن�ِبَتٌة )َب�ِدَرٌة(

النََّباَتــاُت َأْيًضا َمْخُلوَقاٌت َحيَّــٌة، وَلِكْن، َلْيَس ِمَن 
ْهِل َعَلْينَا ُمالَحَظُة َذلَِك.  السَّ

َنْحَتــاُج إَِلى ُمراَقَبــِة النََّباَتاِت َفْتــَرًة ُمَعيَّنًَة؛ لَِكْي 
ُنالِحَظ َأنَّها َتنُْمو َوَتَتَغيَُّر.

َتْحَتــاُج النََّباَتاُت إَِلــى اْلَهَواِء َواْلَمــاِء َوَضوِء 
ــْمِس َوالَمَكاِن الُمناِســِب لَِكــْي َتِعيَش  الشَّ
َوَتنُْمَو، َكما َتْحتاُج النََّباَتاُت َأْيًضا إِلى اْلِغَذاِء.

ُه -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى- النََّباَتاِت َأْن َتْصنََع  َن اللَّ َوَقْد َمكَّ
ِغَذاَءَها بِنَْفِسها.

ْم�ِس َي�ْصَتْغِرُق ُمْعَظمَ  �ِع ال�صَّ  ↓ َنَب�ُت َتبَّ
ُه.  ْيِف َحتَّى َيْكَتِمَل ُنُموُّ ِل ال�صَّ اأَ�ْصُهِر َف�صْ

ِغيٌر ُموَِّنَب�ٌت �صَ َنب�ٌت ُمْكَتِمُل النُّ

   َما الَّــِذي َتْحَتاُج إَِلْيــِه اْلَمْخُلوَقاُت 
ْي َتْنُمَو؟ ُة لَِكَ اْلَحيَّ
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اأُالِحُظ َنَبـــاًتا أِلَرى َأيُّ 
اأَلْجزاِء َيْمَتصُّ اْلَماَء.

باتاُت ِغَذاَءَها؟ َكْيَف َتْصَنُع النَّ

ُه لِلنََّباَتاِت َأْجَزاًء ُتَســاِعُدَها َعَلى ُصنِْع اْلِغَذاِء.  َخَلَق اللَّ
َواْلَماِء  َواْلَهــَواِء  ــْمِس  النََّباَتاُت إَِلى َضْوِء الشَّ َتْحتاُج 
َها فِي ُصوَرِة أْماَلٍح َذاِئَبٍة فِي الُتْرَبة  َوالَمَعاِدِن التي َتْمَتصُّ
لَِتْصنَــَع ِغَذاَءَها. الَمَعــاِدُن َأْجَزاٌء ُصْلَبــٌة َغْيُر َحيٍَّة ِمَن 

التُّْرَبِة.

االأَْوراُق َت�أُْخُذ اْلَهَواَء، َوَت�ْصَتْخِدُم 
َنَع اْلِغذاَء. ْم�ِس ِلَت�صْ ْوَء ال�صَّ �صَ

ب�َت،  النَّ َتْدَعُم  �ُق  ال�صَّ
َوَت�ْصَمُح ِلْلَم�ِء َواْلِغَذاِء 

ِب�اِلْنِتق�ِل ِخلَلُه.

ْرَبِة، َوَت�أُْخُذ  ب�َت في التُّ ُت النَّ اْلُجُذوُر ُتَثبِّ
اِئَبَة.  ْرَبِة اْلم�َء َواالأَْمَلَح الذَّ ِمَن التُّ
وَبْع�ُس اْلُجُذوِر َيُكوُن َمْخَزًن� ِلْلِغَذاِء.

َنُع اْلِغَذاَء َب�َت�ُت َت�صْ النَّ

الُمْخَتِلَفِة  َباِت  النَّ َأْجَزاِء  َدْوُر  َما 
ِفي ُصْنِع الِغَذاِء؟

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ
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ْقِويُم التَّ 35

اأُق�ِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه النََّباَتاُت َواْلَحَيواَناُت، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟- 1

يَقاِن َواألَْوَراِق؟- 2 َما َوظِيَفُة ُكلٍّ ِمَن اْلُجُذوِر َوالسِّ

ْيُء َمْخُلوًقا َحيًّا؟- 3 . َكْيَف َأْعِرُف َما إَِذا َكاَن الشَّ َؤاُل األَساِسيُّ    السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّ   الُعُلوُم َواْلَفنُّ 
ُح َكْيَف َتْنُبُت اْلُبُذوُر وَتْنُمو، َوِفي َأَيِّ اتِّجاٍه َتْنُمو اْلُجُذوُر،  َأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ

اُق َواأَلْوَراُق. َوِفي َأيِّ اتَِّجاٍه َتْنُمو السَّ

َب�َت�ُت ُتْنِتُج َغ�َز االأُْك�صِجيِن   ↓ َهِذِه النَّ
ِزَم ِلَحَي�ِة االإِْن�َص�ِن َواْلَحَيَواِن.  اللَّ

ى األُْكِسِجيَن. ِعنَْدَما َتْصنُع النََّباَتاُت اْلِغذاَء ُتْطِلُق غاًزا فِي اْلَهَواِء ُيَسمَّ

ُسُه اإِلْنساُن َواْلَحَيواُن لَِيِعيَشا. ِذي َيَتنَفَّ األُْكِسِجيُن ُهَو اْلَغاُز الَّ

َباَتاُت لَِتْصَنَع اْلِغَذاَء؟   َما الَِّذي َتْحَتاُج إَلْيِه النَّ



ُع َو�صُّ 36االإِْثَراُء والتَّ

َزْهَرُة الَي��َصِميِن

�ِء: الُمَلَحَظُة َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ
َف  َتَعرَّ ــي أِلَ ِعْنَدَما اأُاَلِحُظ َأْســَتْخِدُم َحَواسِّ
َرى َوَأْسَمَع  ــي أِلَ اأَلْشــَياَء. َأْسَتْخِدُم َحَواسِّ

. َق َوَأُشمَّ َوُأِحسَّ َوَأَتَذوَّ

اأََتَعلَُّم	 

َف  أِلََتَعــرَّ ــي  َأْســَتْخِدَم َحَواسِّ َأْن  ُيْمِكــُن 
األَْزَهاَر. َوُيْمِكنُنِي َعَمُل َلْوَحٍة أِلَْكُتَب َعَلْيَها 

ُماَلَحَظاتِي.

اَبٌةٌ ِلالأَْزَهاِر َراِئَحٌةٌ َجذَّ

الَيَا�َسِميُن
اأََرى

َتْبُدو الأَْوَراُق َمْل�َساِءاأَْلِم�ُش

َمُع اأَ�سْ

ٌٌاأَ�ُسمُّ



ُع َو�صُّ االإِْثَراُء والتَّ 37

ُب	  اأَُجرِّ

ْكِل َأْدَناُه. وَرَتْيِن فِي الشَّ َأْبَحُث َعْن َزْهَرٍة، َوُأاَلِحُظ الصُّ

�َصَجَرُة االأَثِل َنَب�ُت اليوك�

ْهَرِة؟ تِي اْسَتْخَدْمُتَها لَِتَعِرِف َلْوِن الزَّ ُة الَّ تِي اْخَتْرُتَها؟ َما الَحاسَّ ْهَرِة الَّ  ١ َما َلْوُن الزَّ

َها؟ تِي ُأِحسُّ ُع َأْن َيُكوَن َمْلَمُس األَْوَراِق الَّ  ٢ َكْيَف َأَتَوقَّ

 3   اأَْكُتُب َعْن. َأْبَحُث َعْن َزْهَرٍة ُأْخَرى، َوُأَقاِرُن َبْينَُهَما. 



ْهِيَئُة 38التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

َب�َت�ُت ُتْنِتُج َنَب�َت�ٍت  َب�َت�ُت ُتْنِتُج َنَب�َت�ٍت النَّ النَّ
َجِديَدًةَجِديَدًة

اأَْيَن ُتوَجُد اْلُبُذوُر ِفي َهذا النََّباِت؟

رابط الدر�س الرقمي
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اال�ْصِتْك�َص�ُف 39

م� اأَْجزاُء اْلَبْذَرِة؟
الُخُطَواُت

 ١ اأُالِحُظ. َكْيَف َيْبُدو َسْطُح َبْذَرِة اْلَفاُصولَياِء اْلَجافَِّة؟

  َأْسَتْخِدُم َعَدَسًة ُمَكبَِّرًة. َماَذا ُأَشاِهُد؟

ُع َأْن َيُكوَن َداِخَل اْلَبْذَرِة الَجاَفِة. . َأْرُسُم َما َأَتَوقَّ ُعُ  ٢ اأََتَوقَّ

ْطَبَة، ُثمَّ ُأالِحُظها بِاْســتِْخداِم اْلَعَدَســِة   3 َأْفَتُح اْلَبْذَرَة الرَّ

اْلُمَكبَِّرِة، َوَأْرُسُم َما ُأَشاِهُدُه.

ْسَمْيِن، فِيَم َيَتشاَبهاِن، َوفِيَم َيْخَتِلفاِن؟  ٤ اأُق�ِرُن َبْيَن الرَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ًة،   5 اأُالِحُظ. َأْفَحــُص ُبــُذوًرا ُأْخَرى َرْطَبــًة َوَجافَّ

َوُأَقاِرُن َبْينََها.

ٍة ولَي�َء ج�فَّ َبْذَرِة َف��صُ

ولَي�َء َرْطَبٍة َبْذَرِة َف��صُ

َرٍة َعَد�َصٍة ُمَكبِّ

اأَْحَت�ُج اإلى:

3الخطوُة



ِمْن َأْيَن َتْأتِي اْلُبُذوُر؟

ُن اْلُبـُذوَر َوالثَِّمــاَر فِي النَّباِت.  تِي ُتَكــوِّ ْهـَرُة ِهَي الَّ الزَّ
ا َجِديًدا.  ِذي َينُْمو َوَيِصيُر َنباَتً اْلَبْذَرُة ِهَي ُجْزُء النََّباِت الَّ
َقاِح. َوُحبوُب  ى ُحُبوَب اللَّ ْهَرُة َمْسُحوًقا ُيَسمَّ ُتنْتُِج الزَّ

َقاِح ُتْسِهُم فِي إِْنتاِج اْلُبُذوِر. اللَّ

ُتَســاِعُد اْلَحَيواناُت ـ َوِمنَْها الطُُّيوُر َوالنَّْحُل- َعلى 
َقاِح ِمْن َزْهَرٍة إَِلى ُأْخَرى.َكما ُتَساِعُد  َنْقِل ُحُبوِب اللَّ

َقاِح. ياُح َواْلَماُء َأْيًضا َعَلى َنْقِل ُحُبوِب اللَّ الرِّ

َباَت؟ َقاِح النَّ َكْيَف ُتَساِعُد ُحُبوُب اللَّ  

ْهــَرِة َيْنُمو  ↑ َهـــــَذا اْلُجــــْزُء ِمَن الزَّ
ِبـــُح  َثَمَرًة ِفيه� ُبُذوٌر.  َوُي�صْ

ــــــ�ُم ـمَّ ال�صَّ

َت�ْصُقـــــــُط ُحـبـُـــوُب اللََّقــ�ِح َعَلــى َهذا اْلُجــْزِء ِمَن 
ْهَرِة، ِلُت�ص�ِعَد َعَلى َتْكويِن اْلُبُذوِر. الزَّ

ُحبـُوُب اللََّق�ِح 

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
كيَف ُتْنِتُج النََّباَتاُت َنَباَتاٍت اأُْخَرى؟

الُمْفَرَداُت
ْهَرُة الزَّ
الَبْذَرُة

ُحُبوُب اللََّقاِح
َدْوَرُة الَحَياِة
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َكْيَف َتْبُدو اْلُبُذوُر؟

َن َنَباَتاٍت َجِديدًة.  ُمْعَظُم النََّباَتــاِت ُتنْتُِج ُبُذوًرا لُِتَكوِّ
النََّباَت الَجِديَد  ُيَســاِعُد  اْلُبُذوِر ِغَذاٌء  ُيوَجُد َداِخَل 
. لِْلُبُذوِر َأْشــَكاٌل َوَأْحَجــاٌم ُمْخَتِلَفٌة؛  َعَلــى النُُّموِّ
َيــاِح َوالِمَياِه َأْن  َفَبْعُض اْلُبــُذوِر َصِغيَرٌة ُيْمِكُن لِلرِّ
َتنُْقَلَها َبِعيًدا، َوَبْعُضَها اآلَخُر َيْعَلُق بَِفْرِو اْلَحَيَواَناِت، 

َوَينَْتِقُل إَِلى َمَكاٍن َجِديٍد.

َمَرُة ُيْمِكُن َقْطُفَه�. ُج الثَّ ↑ ِعْنَدَم� َتْن�صَ َمَرُة اْلُبُذوَر َداِخَلَه�. ↑ َتْحِمي الثَّ

ُيْمِكـُن للُبـُذوِر الَِّتي َداِخـــَل   ↑

ْرَبِة  َمَرِة اأَْن َتْنُمَو ِفي التُّ الثَّ
يَر َنَب�َت�ٍت َجديَدًة. َوَت�صِ

َرِحيَق  �ِن  نَّ َيْمَت�سُّ ط�ِئُر الطَّ  ↑
االأَْزَه�ِر، َوَيْنُقُل ُحُبوَب اللََّق�ِح 

ِمْن َنب�ٍت اإِلى اآَخَر.

�ِع ال�صْم�ِس ُبُذوُر َتبَّ ْم�ِصِم ُبُذوُر ال�صِّ
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ُه -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-  ُتَرى، لَِماَذا َجَعَل اللَّ  
لَِبْعِض اْلُبذوِر ُقُشوًرا ُصْلَبًة؟

ٌة.    الُبُذوُر َمْخُلوقاٌت َحيَّ

َأَْجَزاٍء. َجِميُع  ِة  ُن اْلُبُذوُر ِمْن ِعــدَّ َتَتَكوَّ
َأْغِلَفٌة َتْحِميَها ِمَن اْلَجَفاِف،  َلَها  اْلُبُذوِر 

َبْل إنَّ َبْعَضَها َلُه ُقشوٌر ُصْلَبٌة.

وَداِنيِّ ↑ ُبُذوُر اْلُفوِل ال�صُّ

يٌّ  ْلَبٌة، َوَلْوُنه� ُبنِّ ــوَداِنيِّ �صُ ِق�ْصَرُة اْلُفوِل ال�صُّ
َف�ِتٌح.

يٌّ َغ�ِمٌق. ِغلُف اْلَبْذَرِة َرِقيٌق، َوَلْوُنُه ُبنِّ

ِغيٌر �َصــَيْنُمو  َهَذا اْلُجْزُء )الَجِنيُن( َنَب�ٌت �صَ
َوَيْكُبُر.

ِغيِر  ب�ِت ال�صَّ ُر ِغَذاًء ِللنَّ َهِذِه االأَْجَزاُء ُتَوفِّ
ِلَكي َيْنُمَو.
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�ِن مَّ َدْوَرُة َحـَيـ�ِة �صـََجـَرِة الرُّ

َكْيَف َتْنُمو اْلُبُذوُر؟

َدْوَرُة اْلَحَياِة ُتَبيُِّن َكْيَف َينُْمو اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ َوَيِعيُش، 
َوُينْتُِج اْلَمِزيَد ِمْن َنْوِعِه، ُثــمَّ َيُموُت. َتْبَدُأ َدْوَرُة َحَياِة 
النَّبــاِت بَِبْذَرٍة، يْحَتاُج َجنِينَُها إَِلــى َمَكاٍن َدافٍِئ َوماٍء 

َوِغذاٍء لَِينُْمَو.

ــُظ اْلــُبــُذوَر َداِخــَل  ــ اأُالِحـ
اَحـِة، ُثـمَّ َأِصُف َكْيَف  فَّ التُّ

َمَرُة اْلُبُذوَر. َتْحِمي الثَّ

�ِن اْلَكبيَرُة  مَّ اأَ�ْصج�ُر الرُّ
ُتْنِتُج اأَْزَه�ًرا.

يُر  َقْد َتْنُبُت اْلَبْذَرُة َفَت�صِ
ب�ِدَرًة اأَْو َتْنَتِقُل اإَِلى اأََم�ِكَن 

اأُْخَرى.

يُر  َتْنُمــو اْلبــ�ِدَرُة َفَت�صِ
�ٍن َكبيَرًة.  �َصَجَرَة ُرمَّ

ُل االأَْزَهــ�ُر اإَِلى ِثَم�ِر  َتَتَحــوَّ
�ِن الّلِذيَذِة، َوِبَداِخِلَه�  مَّ الرُّ

اْلُبُذوُر.

اِن؟  مَّ ُن ُبُذوُر الرُّ َأْيَن َتَتكوَّ
ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

اِن َبْعَد َأْن َتنُْمَو؟ مَّ َماَذا َتِصيُر َبْذَرُة الرُّ  
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ُمْعَظُم النََّباَتاِت َلَها َدْوَرُة َحياٍة ُتَماثُِل َدْوَرَة 
. لُِكلِّ َنْوٍع ِمــْن َأْنَواِع  َحَيــاِة النَّبــاِت األُمِّ
النََّباَتاِت َدْوَرُة َحَيــاٍة َتْخَتِلُف َعْن َغْيِرَها. 
َة َأََسابِيَع، َوَبْعُضها  َبْعُض النَّباَتاِت َتِعيُش ِعدَّ

اآلَخُر َيِعيُش َسنََواٍت َطِويلًة.

ِخيُل َيِعي�ُس �َصَنَواٍت َطِويَلًة النَّ

َهِذِه االأَْع�َص�ُب َتِعي�ُس اأَ�َص�ِبيَع َقِليَلًة

َت�ُبُع. َكْيَف ُتنْتُِج األَْزهاُر َنباَتاٍت َجِديَدًة؟- 1 التَّ

؟- 2 َكْيَف َنْعَتنِي بِاْلُبُذوِر لِنَُساِعَدها َعَلى النُُّموِّ

. َكيَف ُتنْتُِج النََّباَتاُت َنَباَتاٍت ُأْخَرى؟ - 3 َؤاُل األَساِسيُّ    السُّ

ُة   حَّ ُةَواْل�سِّ حَّ     الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْل�سِّ
َأْغِسُل ثَِماَر َبْعِض النََّباَتاِت َوُبُذوَرها، ُثمَّ آُكُلها، وَأْذُكُر َأْسَماَءها.

ْقِويُم 44التَّ



َم� َعَدُد الُبُذوِر؟
ام األَْصَفِر َلها ُبُذوٌر َكثِيَرٌة،  َبْعُض الَفَواِكِه ِمْثل الَشمَّ

اْح. َوَبْعُضها اآلَخُر َلها ُبُذوٌر َقِليَلة ِمْثل الُتفَّ

َحلُّ الُم�ْصِكَلِة

َجَرِة َتْحَتِوي - 1 اٍح َعَلى الشَّ َأْفَتِرُض َأنَّ ُكلَّ َحبَِّة ُتفَّ
َعَلى َخْمِس ُبُذوٍر، َفــإَذا َقَطْعُت َثالَث َحبَّاِت 
تي َأْحُصُل  َجَرِة، َفما َعَدُد الُبُذوِر الَّ اٍح ِمَن الشَّ ُتفَّ

ْلُت إِلى اإِلجاَبِة. ُح َكْيَف َتَوصَّ َعَليها؟ ُأَوضِّ

اِح َوالُبُذوِر، ُثمَّ - 2 َأْكُتُب َأْسِئَلًة َتَتَعلَُّق بَِشَجَرِة التُّفَّ
ُأِجيُب َعنْها. َأْعِرُض َنتاِئَج َعَملي.

ُر اأََتَذكَّ
ُيْمكِنُني َرْســُم َمْجُموَعٍة ِمَن 
َوِر لُِمساَعَدتِي َعلى إِجاَبِة  الصُّ

ؤاِل. السُّ

ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ ٤5



ِل ِل االأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�صْ

ْهَرَة   الزَّ

 َدْوَرُة اْلَحياِة 

قاِح   ُحبوَب اللَّ

 اْلَبْذَرُة 

 اأُلْكِسجيِن

   

�ِلَيِة ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمَن��ِصَبِة: اأَْملأُ اْلَفَراَغ ِفي ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ُتَبيِّـــُن..................................................... َكْيــَف َينُْمــو اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ - 1
َوَيِعيُش، َوُينْتُِج اْلَمِزيَد ِمْن َنْوِعِه، ُثمَّ َيُموُت.

ى ...........................................- 2 ِذي ُينْتُِج اْلَبْذَرَة ُيَسمَّ ُجْزُء النََّباِت الَّ

ُينْتُِج النََّباُت َغاَز .................................................. ِعنَْدما َيْصنَُع ِغَذاَءُه.- 3

ـِذي َتْحتـاُج إَِلْيــــِه األَْزَهـاُر إِلْنتـاِج - 4 اْلَمْســـُحوُق الَّ
ى ......................................................... اْلُبـُذوِر ُيَسـمَّ

 َتنُْمو َهِذِه ......................................................... - 5
َوَتِصيُر َنباًتا َجِديًدا.

ِل ِل االأَوَّ 46ُمراَجـَعـُة الَف�صْ



           

�ِلَيِة: اأُِجيُب َعِن االأَ�ْصِئَلِة التَّ

ِذي َتْحتاُج إَلْيِه الَباِدَرُة لَِكْي َتنُْمَو؟- 6 َما الَّ

ْوُن َوَشْكُل األَْوَراِق. - 7 وَرَتْيِن مْن َحْيُث اللَّ اأَُق�ِرُن َبْيَن النََّباَتْيِن فِي الصُّ

َزْهَرُة الُكو�َصِةَزْهَرُة الْبَ�ِذْنَج�ِن

ُُ تْظِهُر َدْوَرَة َحياِة َنباِت اْلَفاُصولَياِء. َأْسَتْخِدُم - 8 َوَر التَّالَِيَة، بَِحْيث ـَت�ُبُع. ُأَرتُِّب الصُّ التَّ
األَْرقاَم ِمْن 1 – 4.

َكْيَف َتنُْمو النََّباُتاُت َوَتَتَغيَُّر؟- 9

ِل47 ِل االأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�صْ



ُل: َتْقِويُم االأََداِء ُل االأَوَّ 48الَف�صْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

النَّبَاتَاُت تُنِْتُج الِغَذاَء 

َب�َت�ُت الِغَذاَء؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ

تِي فِي األَْسَفِل َنُموَذًجا. 	 َأْسَتْخِدُم ُصوَرَة النََّباِت الَّ

ُأَقطِّــُع النََّباَت إَِلى َأْجــَزاٍء ُمْخَتِلَفٍة اْعتَِماًدا َعَلى  	
ُد ِمْن ِقَطِع  تِي َسَأْسَتْخِدُمَها. َأَتَأكَّ َأْلَواِن األَْوَراِق الَّ

اِق َواألَْوَراِق. الُجُذوِر َوالسَّ

ُأْلِصُق ُكلَّ ُجْزٍء َعَلى َوَرَقٍة ُمَلَوَنٍة. َوَأْكُتُب الُعنَْواَن  	
ُمَقابَِل ُكلِّ ُجْزٍء.

ُح َكْيَف  	 َأْكُتُب ُجْمَلــًة ُمَقابَِل ُكلِّ ُعنْــَواٍن ُتَوضِّ
ُتَساِعُد َهِذِه األَْجَزاُء النََّباَت َعَلى إِْنَتاِج الِغَذاِء.



ِل: َتْقِويُم االأََداِء ُل االأَوَّ الَف�صْ 49

وَذُج اْخِتَب�ٍر َنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

 1 َكْيَف َتْخَتلُِف النََّباَتاُت َعْن َباِقي الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة؟

ْمِس لُِتنْتَِج ِغَذاَءَها.أ.  َة الشَّ َتْسَتْخِدُم َأِشعَّ



  َكْيَف َتْنُمو اْلَحَيَواَن�ُت َوَتَتَغيَُّر؟
....................... 

ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
َف احَلَيَواَن�ِت؟ نِّ َكْيَف ُن�صَ

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَراُت َحَي�ِة احَلَيَواَن�ِت؟

ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ   َتَع�َلــى: زبزبڀ   َتَع�َلــى: َقــ�َل  َقــ�َل 

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ڤ ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄڄ  
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ڇ  ڇ ڇ  ڇ رب رب النورالنور

ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   َتَع�َلــى: زبزبڀ   َتَع�َلــى: َقــ�َل  َقــ�َل 

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄڄ  
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ڇ  ڇ رب رب النورالنور

�ِني ُل الثَّ اْلَف�صْ

50 �ِني ُل الثَّ الَف�صْ

اْلَحَيواناُتاْلَحَيواناُت



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

الثَّْديِيُّ

ــْعُر َأِو  َحَيواٌن ُيَغطِّي ِجْســَمُه الشَّ
اْلَفْرُو، وُيْرِضُع ِصغاَرُه اْلَحِليَب.

الطَّائُِر

يُش، َوَلُه  َحَيَواٌن ُيَغطِّي ِجْسـَمُه الرِّ
َجنَاَحاِن َوِمنَْقاٌر.

َدْوَرُة الَحَياِة 

تِــي َيُمرُّ بَِها اْلَمْخُلوُق  الَمَراِحُل الَّ
الَحيُّ فِي َحَياتِِه.

اْلَيَرَقُة

َمْرَحَلٌة فِي َدْوَرِة َحياِة َبْعِض الَحَيواَناِت 
َتُمرُّ بَِها َبْعَدَما َتْفِقُس الَبْيَض.

�ِني51 ُل الثَّ الَف�صْ



ْهِيَئُة 52التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َمْجُمـوَعـ�ُت اْلَحَيـَواَنـ�ِتَمْجُمـوَعـ�ُت اْلَحَيـَواَنـ�ِت

اْلَحَيواَناُت،  َتْخَتِلُف  ِفيَم  اْلَحَيَواَناِت.  ِمَن  الُمْخَتِلَفِة  الأَْنَواِع  اآلُف  ُتوَجُد 
َوِفيَم َتَت�َصاَبُه؟
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ااِل�ْصِتْك�َص�ُف 53

َف اْلَحَيَواَن�ِت؟ نِّ َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن ُن�صَ
الُخُطَواُت

ُف. َأْنُظُر إَِلى ُصــَوِر اْلَحَيواَناِت. أَضُع اْلَحَيَواَناِت  نِّ اأُ�صَ  ١ 

ُفَها. فِي َمْجُموَعاٍت، َوُأَبيُِّن َكْيَف ُأَصنِـّ

ُث إِلـَى َزِميِلـي َعـْن َمْجُمـوَعـاِت اْلَحَيَواَناِت.  ٢  َأَتَحـدَّ

تي َصنََّف َزِميِلي فِيَها اْلَحَيَواَناِت؟    َما اْلَمْجُموَعاُت الَّ

اأَُق�ِرُن. فِيَم َتَتَشــاَبُه َمْجُموَعاتِي َوَمْجُموَعاُت ُزَمالِئي،   3 

َوفِيَم َتْخَتِلُف؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

َتِعيُش َعَلى  تِي  الَّ ـــُر فِـــي اْلَحيـــَواَناِت  ُف. ُأَفكِّ نِّ اأُ�صَ  ٤ 

ْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَصنَِّفَها؟ اْلَيابَِسِة. َكَ



َكْيَف ُنَصنُِّف اْلَحَيَواَناِت في َمْجُموَعاٍت؟َكْيَف ُنَصنُِّف اْلَحَيَواَناِت في َمْجُموَعاٍت؟
َتْشــَتِرُك َجِميُع الَحَيواَناِت فِي َحاَجتِها إَِلى الِغذاِء َتْشــَتِرُك َجِميُع الَحَيواَناِت فِي َحاَجتِها إَِلى الِغذاِء 
َواْلَمــاِء َواْلَهواِء، َوإَِلى َمَكاٍن لَِتِعيَش فِيِه. َوَتْخَتِلُف َواْلَمــاِء َواْلَهواِء، َوإَِلى َمَكاٍن لَِتِعيَش فِيِه. َوَتْخَتِلُف 
فِي َكْيِفيَّــِة الُحُصــوِل َعَلْيَها، َولُِكل ِمنْهــا َأْجزاٌء فِي َكْيِفيَّــِة الُحُصــوِل َعَلْيَها، َولُِكل ِمنْهــا َأْجزاٌء 

ُتَساِعُدها َعَلى َذلَِك.ُتَساِعُدها َعَلى َذلَِك.
َصنََّف اْلُعَلماُء اْلَحَيَواَناِت إَِلى َمْجُموَعَتْيِن َرِئيَسَتْيِن؛ َصنََّف اْلُعَلماُء اْلَحَيَواَناِت إَِلى َمْجُموَعَتْيِن َرِئيَسَتْيِن؛ 
اِت،  ى اْلَفَقاِريَّ اِت، َمْجُموَعــٍة َلَها َعُموٌد َفَقــِريٌّ ُتَســمَّ ى اْلَفَقاِريَّ َمْجُموَعــٍة َلَها َعُموٌد َفَقــِريٌّ ُتَســمَّ
ى  ى وَمْجُموَعٍة ُأْخــَرى َلْيَس َلَها َعُموٌد َفَقِريٌّ ُتَســمَّ وَمْجُموَعٍة ُأْخــَرى َلْيَس َلَها َعُموٌد َفَقِريٌّ ُتَســمَّ

اِت.  َفَقاِريَّ اِت. الالَّ َفَقاِريَّ الالَّ
�ُت،،     ْدِييَّ �ُتلثَّ ْدِييَّ االأُ�ُصـــوُد َوَهــِذِه اْلِجم�ُل ِمــَن االأُ�ُصـــوُد َوَهــِذِه اْلِجم�ُل ِمــَن االثَّ   ↓↓
ْعُر اأَِو  ي ِج�ْصــَمه� ال�صَّ ْعُر اأَِو َوِهَي َحَيوان�ٌت ُيَغطِّ ي ِج�ْصــَمه� ال�صَّ َوِهَي َحَيوان�ٌت ُيَغطِّ
َئَتْيِن.  �ُس َعـْن َطـــِريِق الـرِّ َئَتْيِن. الَفْرَو، َوَتَتَنفَّ �ُس َعـْن َطـــِريِق الـرِّ الَفْرَو، َوَتَتَنفَّ
َغ�َرهـ� اْلَحِليَب. ُع �صِ �ِت ُتْر�صِ ْدِييَّ َغ�َرهـ� اْلَحِليَب.اأُْنَثى الثَّ ُع �صِ �ِت ُتْر�صِ ْدِييَّ اأُْنَثى الثَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
َكْيَف ُن�َصنَِّف الَحَيَواَناِت؟ 

الُمْفَرَداُت
الثَّْدِييَّاُت

ُيوُر الطُّ
الأَ�ْصَماُك
َواِحُف الزَّ

الَبرَماِئيَّاُت
الَح�َصَراُت

	

	

َدٌة لِْلَفقاِرّياِت: َدٌة لِْلَفقاِرّياِت:َوُهنَا َأْمثَِلٌة ُمَتَعدِّ َوُهنَا َأْمثَِلٌة ُمَتَعدِّ
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ْعِريُّ واْلَكْنَعُد والَه�ُموُر ِمن االأَ�ْصَم�ُك، واالأَ�ْصَم�ُك  ↑  ال�صِّ
ي اأَْج�َص�َمَه� ُق�ُصوٌر، َوَتِعي�ُس ِفي اْلَم�ِء.  �ٌت ُتَغطِّ َفَق�ِريَّ
�َس، َوَزع�ِنَفه�  َت�ْصَتْخِدُم االأَ�ْصَم�ُك َخَي��ِصيَمه� ِلَتَتَنفَّ

ِلَت�ْصَبَح.

َواِحِف.  ُة ِمــَن الزَّ ــْحِليَّ ــبُّ َوَهــــِذِه ال�صِّ ↓ ال�صَّ
ى ِب�ْلَحرا�ِصِف  ِة َخ�ِصٌن َوُمَغطًّ ــْحليَّ ِجْلُد ال�صِّ

ِلِحم�َيِتَه�. 

�ِت.  َلَمْنَدُر ِمَن اْلَبرَم�ِئـيَّ ْفَدُع َوَهذا ال�صَّ ↑ ال�صِّ
ــ�ِت َتْبــَداأُ َحي�َتهــ� ِفــي  ُمْعَظــُم اْلَبرَم�ِئيَّ
�ِت َرْطٌب ُي�َص�ِعُده�  اْلم�ِء. ِجْلُد اْلَبرَم�ِئيَّ

َعَلى اْلَعْي�ِس َعَلى الَي�ِب�َصِة َوِفي اْلَم�ِء. 

يوُر  ِهَي اْلَحَيوان�ُت  َيوِر. والطُّ الَبَجُع ِمَن الطُّ  ↑
ي�ــُس. ــي ِج�ْصــَمه� الِرّ اْلَوِحيــَدُة الَّتــي ُيَغطِّ
ُع  ُيوِر َله� َجن�َحــ�ِن َوِمْنق�ٌر، َوَت�صَ َجِميــُع الطُّ

َغ�ُر. � َيْفِق�ُس، ِمْنُه ال�صِّ َبْي�صً

ْديِيَّاِت؟  لِماذا ُيَصنَُّف الَجَمُل ِفي الثَّ

ُيوُر َلْيَسِت اْلَحَيَواَناِت الَوِحيَدَة الَّتي َتبِيُض؛ فُهَناَك َحَيَواَناٌت                 الطُّ
َعابِيُن ـ َتَتَكاَثُر بِاْلَبْيِض َأْيًضا! َماِسيُح َوالَفَراُش َوالثَّ ُأْخَرى ـ ِمْنَها التَّ
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َفَقاِريَّةِ؟ َما َبْعُض اْلَحَيَواَناِت الالَّ
َلَها َعُموٌد  َلْيــَس  اْلَحَيَواَناِت  اْلَكثِيــُر ِمــَن  ُهنَاَك 
ِة. َبْعُض  اْلَفَقاِريَّ َأْكَثُر ِمَن اْلَحَيَواَناِت  ، َوِهَي  َفَقِريٌّ
اِت ـ َوِمنَْها اْلَحَشــَراُت ـ ُيَغطِّي ِجْسَمها  َفَقاِريَّ الالَّ

ُر َلَها اْلِحَماَيَة واألَماَن. ِغطاٌء ُصْلٌب ُيَوفِّ
ــ�ِت،  َفَق�ِريَّ اللَّ ِمــَن  اْلَبْحــِر  َقن�ِديــُل 
ْلٌب. اإِنَّه�  َوَلْي�ــَس َلَه� ِغَط�ٌء َخ�ِرِجــيٌّ �صُ
َتْل�َصــُع اْلَحَيواَن�ِت االأُْخــَرى ِلَكْي َتْبَقى 

َل َعَلى اْلِغَذاِء. ِفي اأََم�ٍن َوَتْح�صُ

الُخْنُف�َص�ُء ِمَن اْلَح�َصَراِت، َله� 
ْرُجٍل، َوَقْرَن� ا�ْصِت�ْصَع�ٍر،  �ِصــتُّ اأَ

ْلٌب. َوِغَط�ٌء َخ�رِجيٌّ �صُ

َقْرن� اال�ْصِت�ْصع�ِر ُي�َص�ِعَداِن 
اْلَح�َصــَراِت َعَلى االإِْح�َص��ِس 

. مِّ ِق َوال�صَّ َذوُّ َوالتَّ

ُر لْلَح�َصَرِة  اْلِغَط�ُء اْلَخ�ِرِجيُّ ُيَوفِّ
اْلِحَم�َيَة َواالأَم�َن. 

االأَْرُجُل ُت�َص�ِعُد اْلَح�َصَرَة 
�َصلُِّق. َعلى اْلَم�ْصِي َوالتَّ

َكْيَف َتْسَتِفيُد الُخْنُفَساُء ِمْن َأْجَزاِء 
ِجْسِمَها ِفي َتْوِفيِر َحاَجاتَِها؟ 

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

الُخْنُف�ص�ُء
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لَِحَيــَوانِي  ُصـــَوٍر  َعْن  َأْبَحـــُث  ــــُل  اأََتَوا�صَ
ُث َعْن:  ، َوَأَتَحدَّ فِّ ِل،َأْعِرُضَها في الصَّ اْلُمَفضَّ

َكْيَف َيْحُصُل َهَذا اْلَحَيَواُن َعَلى َحاَجاتِِه؟

ْفَدِع؟- 1 ُف. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَصنَِّف ُكالًّ ِمَن األََسِد َوالضِّ نِّ اأُ�صَ

ِذي َتْحَتاُج إَِلْيِه اْلَحَيواَناُت لَِكْي َتِعيَش؟ - 2 َما الَّ

. َكْيَف ُنَصنَِّف الَحَيَواَناِت؟- 3 َؤاُل األََساِسيُّ السُّ

ُف َأَماِكَن َمِعيَشتِها. يَها، َوَأَتَعرَّ ٍة، ُثمَّ ُأَسمِّ َأْجَمُع ُصَوًرا لَِحَيَواَناٍت الَفَقاِريَّ

ُة آِمَنًة؟ َفَقاِريَّ    َكْيَف َتْبَقى اْلَحَيَواَناُت الالَّ

ْجِنَحٌة  ْلٌب، َوَلُه اأَ ِلْلَيْع�ُصـــــوِب ِغطـــ�ٌء �صُ  ↑

َيِطيُر ِبَه�، َوَيْهُرُب ِمْن اأَْعَداِئِه.

َجَراُد الَبْحِر 
�ِت �ِريَّ َفقَّ ِمَن اللَّ

�ِت.	  ُدوَدُة االأَْر�ِس ِمَن الّلَفَق�ِريَّ

ساعد طفلك/طفلتك في جمع صور لحيوانات
الفقارية، ثم تسميتها، والتعرف على أماكن معيشتها.

ن�ص�ط اأ�صري
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ع الَحَيَواَناِت َتَنوُّ

ُيوُر َواِحُفالطُّ اُتالزَّ ْدِييَّ الثَّ

ٌةُبْلُبٌل َخُروٌف�ِسْحِليَّ

ُفوٌر ِقّطٌُثْعَباٌنُع�سْ

ِنيُف �ِء: التَّ�صْ َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

ِعنَْدَما ُأَصنُِّف َفإنَّنِي َأَضُع األَْشَياَء الُمَتَشابَِهَة فِي َمْجُموَعاٍت.

	 اأََتَعلَُّم

ْمُتُه أِلَُصنَِّف الَحَيَواَناِت فِي الَجْدَوِل َأْدَناُه. َأْسَتْخِدُم َما َتَعلَّ
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ُق 	 اأَُطبِّ

 ١  فِيَم َتَتَشاَبُه الثَّْدِييَّاُت َمَع الطُُّيوِر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟

تي اْسَتْعَمْلُتها لَِتْصنِيِف الَحَيَواَناِت فِي الَجْدَوِل؟  ٢  َما الطُّرُق الَّ

 3      اأَكْتُبُ فِيَم َيْخَتِلُف َتْصنِيِفي َعْن َتْصنِيِف َزِميِلي؟ 

ُب 	 اأَُجرِّ

الَحَيـَواَنــاِت،  َف  ألَُصنِـّ الَجـْدَوَل  َأْسـَتْعـِمُل 
َوُأِضيُف َأْسَماَء الَحَيَواَناِت لِلَجْدَوِل، َوَأَتَشاَرُك  

. فِّ َمَع َزِميِلي فِي الصَّ

ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ 59



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُر ُراْلَحَيواَن�ُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ اْلَحَيواَن�ُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ

َغاُر اْلَحَيَواَناِت َعْن َواِلَدْيها؟ ِفيَم َتْخَتِلُف �صِ
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َغ�ِر َواْلِكَب�ِر، َوَم�  �َص�ُبِه َبْيَن ال�صِّ َم� اأَْوُجُه التَّ
اأَْوُجُه االْخِتلِف؟

الُخُطَواُت

َغاُر؟ تِي َيُقوُم بَِها الصِّ َما األَْشَياُء الَّ  ١ 

تِي َيُقوُم بِها الِكَباُر؟ َما األَْشَياُء الَّ  ٢ 

ْســَم التَّْخطِيطِيَّ لَِكْي ُأَقاِرَن  اأُق�ِرُن. َأْسَتْخِدُم الرَّ  3 

َغاُر َوَما يُقوُم بِِه اْلِكَباُر. َبْيَن َما يُقوُم بِِه الصِّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر 

فِيَم َتَتَشاَبُه ِصَغاُر اإِلْنَساِن َوِصَغاُر النُُّموِر، َوفِيَم   ٤ 

َتْخَتِلُف؟

3الخطوُة

َغاُر الِكَباُرال�سِّ

�َساُبُه التَّ
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َما َدْوَرُة اْلَحَياِة؟

َواِحــُف  اْلَحَشــَراُت َوالطُُّيــوُر َواألَْســَماُك َوالزَّ
ا الثَّْدِييَّاُت َفَتِلُد ِصَغاًرا،  َواْلَبرماِئيَّاُت ُكلُّها َتبِيُض. َأمَّ

َوُتْرِضُعَها. َجِميُع اْلَحَيَواَناِت َلَها َدْوَرُة َحَياٍة.

ِغيٌرَم�ِعٌز َحِديُث الِوالَدِة ُموَِّم�ِعٌز �صَ َم�ِعٌز ُمْكَتِمُل النُّ

َدْوَرُة َحـَيـ�ِة املَ�ِعِز

َج�ِج َدْوَرُة َحـَيـ�ِة الدَّ

ِه. ِغيُر اْلَم�ِعِز ِفي َبْطِن اأُمِّ ُن �صَ َيَتَكوَّ

يُر  ــَة ِلْلُخُروِج ِمْنَهــ�، َوَي�صِ الُكْتُكــوُت َيْفِق�ــُس الَبْي�صَ
ْطَع�ِم َنْف�ِصِه. وؤَْيِة، َوالَم�ْصِي، َواإِ َق�ِدًرا َعَلى الرُّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَراُت َحَياِة الَحَيَواَناِت؟ 

الُمْفَرَداُت
َدْوَرُة الَحَياِة

َيَرَقٌة
الَعْذَراُء
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ِب��َح  الُكْتُك��وُت َيْكُب��ُر، َوَيْنُم��و ِلُي�صْ
. ُموِّ َدَجاَجًة اأَْو ِديًكا ُمْكَتِمَل النُّ

ا  َع َبْي�صً َجاَجُة اأْن َت�صَ َت�ْصَتِطيُع الدَّ
َيْفِق�ُس ِمْنها الُكْتُكوُت، وَتْبَداأُ َدْوَرَة 

َحَياٍة َجِدْيَدٍة.

��ُل. َأْدُرُس َدْوَرَة َحَيــاِة  اأََتَوا�صَ
َحَيَواٍن َوأْعِرُضُه َعَلى ُزَمالِئي 

ِف. في الصَّ

لَِينُْمَو  َأْشُهٍر  اإِلنَْساِن َحَواَلْي 9  َيْسَتْغِرُق َجنيُِن                 
وُيوَلَد، َبيَْنَما َيْسَتْغِرُق َجنِيُن الَْماِعِز 6 َأْشُهٍر َفَقْط.

ُعُه َحِليَبها  ِغيَرَها ُتر�صِ ِعْنَدَما َتِلُد الَماِع��ُز �صَ
َغاًرا،  ��ى َيْنُم��َو. َوِعْنَدَم��ا َيْكُب��ُر ُيْنِج��ُب �صِ َحتَّ

َوَتْبَداأُ َدْوَرُة َحَياٍة َجِديَدٌة.

  ما َمراِحُل َدْوَرِة اْلَحَياِة؟

َكيَْف َتْخَتِلُف َدْوَرُة َحَياِة الَْماِعِز 
َجاِج؟ َعْن َدْوَرِة َحَياِة الدَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

َدْوَرُة اْلَحياِة ُتَبيُِّن َكْيَف َيْبَدُأ اْلَحَيَواُن َحَياَتُه، 
وَكْيَف َينُْمو لَِيِصيَر َكبِيًرا َوُينْتُِج ِصغاًرا، ُثمَّ 

َيُموُت.
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ما َدْوراُت َحياِة َبْعِض اْلَحَيواناِت اأُلْخَرى؟

َفاِدُع َوَسَرَطاَناُت اْلَبْحِرـ  َبْعُض اْلَحَيواناِتـ  وِمنْها اْلَفَراَشاُت َوالضَّ
ال ُتْشبُِه آَباَءَها َوِهَي َصِغيَرٌة، َبْل َتَتَغيَُّر ِخالَل َدْوَرِة َحياتِها.

ُن داِخَلها َيَرَقٌة. َتْخُرُج الَيَرَقُة  َتْبَدَأ اْلَفَراَشــُة َحَياَتها ِمْن َبْيَضٍة، َتَتَكوَّ
ِمَن اْلَبْيَضِة، َوَتْأُكُل النََّباَتاِت، َوَتنُْمو.

َوِعنَْدَمــا َتِصيُر َجاِهَزًة لِلتََّغيُِّر َتَتَوقَُّف َعِن اْلَحَرَكِة، َوُيْصبُِح ِجْلُدَها 
ِقْشَرًة ُصْلَبًة.

فِي داِخِل اْلِقْشــَرِة َتَتَغيَّــُر اْلَيَرَقُة بُِبــْطٍء، َوَهِذِه َمْرَحَلــُة الَعْذَراِء 
)الشرنقة(، ُثمَّ َتْخُرُج اْلَفَراَشُة ِمَن اْلِقْشَرِة َوَتْكُبُر َوَتطِيُر.

ٌة َعْذَراُءَيَرَقٌةَبْي�صَ

َدْوَرُة َحـــَي�ِة الَفَرا�َصِة

ْف�ِصيُر ْرُح والتَّ 64ال�صَّ



ِغيَرٌة ُموَِّفَرا�َصٌة �صَ َفَرا�َصٌة ُمْكَتِمَلُة النُّ

َها؟- 1 ُع. َماَذا َتْفَعُل اْلَفَراَشُة ِعنَْدَما َيْكَتِمُل ُنُموُّ اأََتَوقَّ

فِيَم َتَتشاَبُه َدْوَرُة َحَياِة الَماِعِز َوَدْوَرُة َحياِة اإِلْنساِن؟ - 2

. َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَراُت َحَياِة الَحَيَواَناِت؟  - 3 َؤاُل األَساِسيُّ السُّ

ُح  تِي َتِعيُش فِي باِلِدي. َوُأَوضِّ َأْبَحُث َعْن َثاَلَثِة َحَيَواَناٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَحَيَواَناِت الَّ
ى َوَتْحِمي َنْفَسَها. َكْيَف َتَتَغذَّ

   َكْيَف َتِصيُر اْلَيَرَقُة َفَراَشًة؟

ْقِويُم التَّ 65



َكْيَف َتْنُمو ُدوَدُة االأَْر�ِس؟

َأْبَحُث َكْيَف َتنُْمو ُدوَدُة األَْرِض، َوَكْيَف َتَتَغيَُّر؟

َم�َذا اأَْعَمُل 	

وَفاِن فِي ِوَعاٍء، َوَأْعَمُل ُفْتَحًة فِي الِغَطاِء.  ١ َأَضُع َدِقيَق الشُّ

 ٢  اأُاَلِحــُظ. َكْيَف َتْبُدو ُدوَدُة األَْرِض؟ َأْسَتْخِدُم الَعَدَسَة 

وَدَة َوَشِريَحًة ِمَن  وَدِة. َأَضُع الدُّ الُمَكبَِّرَة لُِماَلَحَظِة الدُّ
اِح فِي الِوَعاِء. التُّفَّ

اأَْحَت�ُج اإَِلى:

َمْجُموَعِة ِديَداِن الأَْر�ِس

�ُصوَفان

ِم�ْصَطَرٍة

اٍح �َصِريَحِة ُتَفّ

َرٍة َعَد�َصٍة ُمَكِبّ

ِوَعاٍء َمَع ِغَطاٍء

 ١اْلُخْطَوُة

 ٢اْلُخْطَوُة

66 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ



اِئيٌّ َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�صَ

ُل الَبَي�َن�ِت. َأِقيُس ُطوَل ُدوَدَة األَْرِض   3  اأُ�َصِجّ

ُكلَّ َيْوَمْيــِن. َيِجــُب َأْن َأُكــوَن َلطِيًفا َمَع 
وَدِة، َوَأْكُتُب َكْيَف َتَغيََّرْت. الدُّ

وَدُة  ِذي َســَتِصُلُه الدُّ ــُع. َما الطُّوُل الَّ  ٤  اأََتَوَقّ

ُع َكْيَف َسَتَتَغيَُّر؟ َبْعَد َأْن َتنُْمَو؟ َوَأَتَوقَّ

؟

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر 	

وَدَتاِن، َوفِيَم َتْخَتِلَفاِن؟ اأَُق�ِرُن. ُأاَلِحُظ ُدوَدًة ُأْخَرى. فِيَم َتَتَشاَبُه الدُّ

 3اْلُخْطَوُة

ُع67 َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ



   

�ِني ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

�ِلَيِة ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِصَبِة: اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

تِــي َتْبَدُأ َحَياَتها فِي اْلَمــاِء، َوَتْقِضي َبِقيََّة - 1 الَحَيواَناُت الَّ
ى َحَيَواَناٍت ................................. . َحَياتِها َعَلى اْلَيابَِسِة ُتَسمَّ

ى - 2 ـِذي ُيْرِضـــُع ِصَغـــاَرُه اْلَحِليَب ُيَسمَّ اْلَحَيــــَواُن الَّ
. .............................

ُتَبيُِّن ................................... َكْيَف َينُْمو اْلَحَيواُن َوَيَتَغيَُّر.- 3

ِذي َلُه ِســتَُّة َأْرُجَل َوْقَرَنا اْستِْشــَعاٍر َوِغَطاٌء - 4 الَحَيَواُن الَّ
ى ................................. . َخاِرِجيٌّ ُصْلٌب ُيَسمَّ

ى .................................... .- 5 تِي ُتَغطِّي َأَْجَساَمها اْلَحراِشُف ُتَسمَّ اْلَحَيَواناُت الَّ

دُّ َصِغيُر اْلَفراَشِة ................................. .- 6  ُيعَّ

َحَشَرًة

َيَرَقًة

َبْرَمائِيًَّة

َدْوَرُة اْلَحَياِة

ْديِيًّا ثَّ

َزواِحَف

68 �ِني ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�صْ



           

�ِلَيِة: اأُِجيُب َعِن االأَ�ْصِئَلِة التَّ

ُل ِصَفاِت ُكلٍّ ِمنُْهَما.- 7 ُف. َكْيَف ُأَصنُِّف َهَذْيِن اْلَحَيواَنْيِن؟ ُأَسجِّ نِّ اأُ�صَ

ِغيُر؟- 8 ُع. َماَذا َيْحُدُث ِعنَْدما ُيوَلُد الَماِعُز الصَّ اأََتَوقَّ

�ِني69 ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�صْ



           

َت�ُبُع. ُأَرتُِّب ُصَوَر َدْوَرِة َحَياِة الَفراَشِة التَّالَِيَة بِاْستِْخداِم األَْرَقاِم ِمن 1 إلى 4.- 9 التَّ

َكْيَف َتنُْمو اْلَحَيواناُت َوَتَتَغيَُّر؟- 10

ُموِّالَيَرَقُة َفَرا�َصٌة ُمْكَتِمَلُة الُنّ

)           (

)           ( )           (

)           (

َعْذَراُء ٌة َبْي�صَ

70 �ِني ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�صْ



َتْقِومُي الأََداِء

ُموَعاُت احَليََوانَاِت   َمْ

ُف الَحَيَواَن�ِت ِفي َمْجُموَع�ٍت؟ ِنّ َكْيَف ُن�صَ
َأْنُظُر ُصَوَر الَحَيواَناِت َأْدَناُه، َوَأْكُتُب َخَصاِئَص ُكلٍّ ِمنَْها فِي َوَرَقٍة َجانِبِيٍَّة. 	

ُأْلِصُق الَوَرَقَة ُمَقابَِل ُكلِّ ُصوَرٍة. 	

ُح َكْيَف َصنَّْفُت َهِذِه الَحَيَواَناِت. 	 ُأَوضِّ

َهِل الَعنَْكُبوُت ِمَن الَحَشَراِت؟     	

�ِني: َتْقِويُم االأََداِء ُل الثَّ الَف�صْ 71



 �ِني: َتْقِويُم االأََداِء ُل الثَّ 72الَف�صْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة: اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

َأيُّ الِعَباَراِت َتُضمُّ َمْجُموَعًة َواِحَدًة ِمَن الَحَيَواَناِت؟  1 

َمَكُةأ.  ، السَّ ، الِقطُّ بُّ   الدُّ



اْلَمَواِطُن
�ِنَيُة الَوْحَدُة الثَّ

َيِقُف الَوَرُل َعَلى َقَدَمْيِه اْستْعَداًدا لَِصْيِد َفِريَستِِهَيِقُف الَوَرُل َعَلى َقَدَمْيِه اْستْعَداًدا لَِصْيِد َفِريَستِِه

ْهَن�ِء ْحَراُء الدَّ �صَ



َنْظَرٌة اإَِل املَْوِطِنَنْظَرٌة اإَِل املَْوِطِن
 َم� اْلَمْوِطُن؟

....................... 

ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
َب�َت�ُت َواحَلَيَواَن�ُت الَعْي�َس فـِي  َكْيَف َت�ْصَتِطيُع النَّ

َمَواِطِنَه�؟ 

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َكْيَف َتْعَتِمُد احَلَيَواَن�ُت َعَلى َحَيَواَن�ٍت 

اأُْخَرى؟

�ِلُث ُل الثَّ اْلَف�صْ

74 اِلُث ُل الثَّ اْلَف�صْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

الَمْوطُِن 

الَمْخُلوَقاُت  فِيــِه  َتِعيــُش  َمكاٌن 
الَحيَُّة.

ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَُّة  السِّ

ِذي َتْحُصُل  ُح التََّتاُبَع الَّ َتْرتِيٌب ُيَوضِّ
بِِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة َعَلى ِغَذاِئَها.

الَفِريَسُة 

َحَيَواٌن َيْصَطاُدُه َحَيَواٌن ُمْفَتِرٌس.

الُمْفَتِرُس 

َحَيواٌن َيْصَطــاُد َحَيَواَناٍت ُأْخَرى 
ى َعَلْيَها. لَِيَتَغذَّ

اِلُث75 ُل الثَّ اْلَف�صْ



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

اأَم�ِكُن اْلَعْي�ِساأَم�ِكُن اْلَعْي�ِس

َماَذا اأَْعِرُف َعِن اْلَمَكاِن الَِّذي َتِعي�ُس ِفيِه َهِذِه الَمْخُلوَقاُت الَحيَُّة؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأَْيَن َتِعي�ُس اْلَحَيواَن�ُت؟
الُخُطواُت

تِي َأْسَفَل  وَرِة الَّ اأُالِحُظ. َأْنُظُر إَِلى آَثاِر اْلَقَدَمْيِن فِي الصُّ  ١ 

ْفَحِة. َأيُّ اْلَحَيَواَناِت َلُه َهِذِه اآلَثاُر؟ الصَّ

يَُّة َشْكِل الَقَدَمْيِن لَِهَذا الَحَيَواِن؟  اأَ�ْصَتْنِتُج. َما َأَهمِّ  ٢ 

  أَشاِرُك ُزَمالِئي فِي فِْكَرتِي.    

ِذي َيِعيُش فِيِه.  3  َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَحَيَواِن فِي اْلَمَكاِن الَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

َتِعيَش  َأْن  ُيْمِكُن  تي  الَّ اْلَحَيَواَناُت األُْخَرى  ُل. َما  اأََتَوا�صَ  ٤ 

ــِذي َتْحَتاُج إليِه لَِكْي  بِاْلُقــْرِب ِمْن َهَذا اْلَحَيواِن؟ ما الَّ
َتِعيَش؟ َوَكْيــَف َتْحُصُل َعَلى اْلَماِء َواْلِغَذاِء؟ َأْرُســُم 

ُح َهِذِه األْفكاَر.  َلْوَحًة ُتَوضِّ

َوَرٍق

اأَْقلِم َتْلِويٍن

اأَْحَت�ُج اإلى:

اال�ْشِتْك�َشاُف77



َما اْلَمْوِطُن؟

َوِفيِه  ُة،  ِفيِه الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ َتِعيُش  الَمْوِطُن َمَكاٌن 
َتِجــُد الَحَيَواَناُت َما َتْحتاُج إَِلْيــِه ِمْن َمْأًوى َوِغذاٍء 

َوَماٍء لَِِكْي َتِعيَش. 

ْرَبِة َواْلَماِءِ َوَضْوِء  باتاِت ِفي َمْوِطنِها إَِلى التُّ َتْحتاُج النَّ
ْمِس، َواْلَحَيَواَناِت لَِكْي َتِعيَش. الشَّ

ُع�ْصِبيٌّ َوداِفٌئ

َوَرْطٌب  ُع�ْصِبيٌّ 

ب�ِرٌد َوفيِه ُثلوٌج 

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َكْيــَف َت�ْصــَتِطيُع النََّباَتاُت َواحَلَيَواَناُت الَعْي�ــَس 

فـِي َمَواِطِنَها؟

 الُمْفَرَداُت
الَمْوِطُن
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َباَتاُت َواْلَحَيَواَناُت اْلُمْخَتِلَفُة إَِلى َمواِطَن  َتْحتاُج النَّ
َوُر َبْعَض  ــُح َهِذِه الصُّ ُمْخَتِلَفٍة لَِتعيَش ِفيَها. َوُتَوضِّ

َأْنَواِع الَمَواِطِن.

ِة؛ َفَبْعُضَها  ُتوَجُد َمَواِطُن َعِديــَدٌة لِْلَمْخُلوَقاِت الَحيَّ
 ، َتَتَساَقُط َعَلْيِه َأْمَطاٌر َكثِـــيَرٌة، َوَبْعُضَها اآلَخُر َجافٌّ

َياِح. ُض لُِهُبوِب الرِّ َوِمْنَها الَباِرُد، َوِمْنَها َما َيَتَعرَّ

  َأْذُكُر َأْسَماَء َبْعِض َأْنَواِع اْلَمَواِطِن.
َوَج�فٌّ َح�رٌّ 

 

ُأْحِضُر ُصوَرًة لَِمْوطٍِن.
ُل. َأْرُســُم َبْعَض الَمْخُلوَقاِت  اأََتَوا�صَ
تِــي َتِعيُش فِي َهَذا الَمْوطِِن،  الَحيَِّة الَّ

وَأْكُتُب َعنُْه.

ْف�ِصيُر ْرُح والتَّ ال�صَّ 79



ْعَباُن ِمْن َمْوِطنِِهَما؟ ْنَجاُب َوالثُّ   َكْيَف َيْسَتِفيُد السِّ

ْكَل اأْقَراأُ ال�صَّ

ُة َمَواِطَنها؟ َكْيَف َتْسَتْخِدُم اْلَمْخُلوقاُت اْلَحيَّ

تِي َتْنُمو ِفي  َباَتاِت الَّ َبْعُض اْلَحَيَواَناِت َتِجُد ِغَذاَءَها ِفي النَّ
ى َبْعُض اْلَحَيَواَناِت َعَلى َحَيَواناٍت ُأْخَرى  َمَواِطنِها. َكَما َتَتَغذَّ

ِفي اْلَمْوِطِن َنْفِسِه.

ْوِم. َبْعُض اْلَحَيَواَناِت-  وَتْسَتْخِدُم اْلَحَيواَناُت َمْوِطَنها لاِِلْختَِباِء َوالنَّ
ْرَبِة لالْختَِباِء. َوَبْعُض  بُّ َواأَلْرَنُب- َتْحِفُر ُجُحوًرا ِفي التُّ َوِمْنها الضَّ

ُخوِر. اْلَحَشراِت َتْبنِي ُبُيوَتَها َتْحَت الصُّ

َمْوِطُن اْلغ�َبِة
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ْرَبِة لَِكْي َتْنُمَو وَتِعيَش.  َباَتاُت اْلُمْخَتِلَفُة َتْحَتاُج إَِلى َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن التُّ النَّ

تِي  َباَتاُت الَّ ا النَّ ِطيُع االْحتَِفاَظ بِالَماِء. َأمَّ ِة َتْســتَ تِي َتِعيُش ِفي اأَلَماِكِن الَجافَّ َباَتاُت الَّ النَّ
ائِِد َعَلى َحاَجتَِها. َص ِمَن الَماِء الزَّ ا َفَتْسَتِطيُع التََّخلُّ ْطَبِة ِجدًّ َتِعيُش ِفي اأَلَماِكِن الرَّ

باَتاُت ِمْن َمَواِطنِها؟  َكْيَف َتْسَتِفيُد اْلَحَيواناُت َوالنَّ
َب�ِت  ِلَهــذا النَّ �أَ اهلُل  ↓  َهيَّ
�َصــ�ًق� �َصــِميَكًة ِلَخــْزِن 
اأَ�ْصــَواٌك  َوَلــُه  الَمــ�ِء، 
َتْحِميِه ِمَن الَحَيَواَن�ِت 

َى َعَلْيِه.  الَِّتي َتَتغذَّ

�ُس. َكْيَف َتْخَتِلُف الـَمواطُِن؟- 1  اأَُلخِّ

 َكْيَف َتْعَتِمُد الَحَيَواَناُت فِي َمواطِنِها َعَلى النََّباَتاِت؟- 2

. َكْيَف َتْسَتطِيُع النََّباَتاُت َوالَحَيواَناُت الَعْيَش فِي َمَواطِنَِها؟ - 3 َواُل األََساِسيُّ    السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُم َواْلَفنُّ
َأْرُسُم ُصوَرًة لَِمْوِطٍن َأْرَغُب ِفي ِزياَرتِِه. َكْيَف َأْحُصُل فيِه َعَلى َما َأْحتاُج إَِلْيِه؟
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�ِء: َتْرِتيُب االأَ�ْصَي�ِء َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

ِل ُثمَّ  ُح َما َحَدَث ِفي اأَلوَّ ِعْنَدَما ُأَرتُِّب اأَلْشَياَء ُأَوضِّ
الِي ُثمَّ اأَلِخيِر. التَّ

	 اأََتَعلَُّم

ُبَها.  َوِر َوُأَرتِّ َباُت. ُثمَّ َأْنُظُر إَِلى الصُّ ُر َكْيَف َيْنُمو النَّ ُأَفكِّ
الَِيِة لُِتَساِعَدنِي َعَلى  ْوَحِة التَّ َوُيْمِكُننِي االْستَِعاَنُة بِاللَّ

ْرتِيِب. التَّ

الَبْذَرُة َنَمْت اأََن� َزَرْعُت َبْذَرًة

ْبَتُة َكِبيَرًة َبَحِت الَنّ اأَ�صْ

؟؟َأَنا َزَرْعُت َبْذَرًة
ُل �ِلياالأََوّ االأَِخيُرالَتّ
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ُب 	 اأَُجرِّ

َوِر َأْدَناُه. َأْنُظُر إَِلى الصُّ

دََّيْقَطُع الُقْنُد�ُس االأَ�ْصَج�َر الُقْنُد�ُس َيْبِني ال�َصّ

َمْجَرى َنْهٍر ِفي الَغ�َبِة

َوَرُة األِخيَرُة؟ تِي َتِليَها؟ َوَما الصُّ وَرُة الَّ اًل؟ َوَما الصُّ  ١  َأيُّ ُصوَرٍة َيْأتِي َتْرتِيُبَها َأوَّ

؟ دَّ  ٢       اأَْكُتُب َماَذا َيْحُدُث لَِمْجَرى النَّْهِر َوالَغاَبِة ِعنَْدَما َيْبنِي الُقنُْدُس السَّ

ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ 83



84 ْهِيَئُة التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

�َصل�ِصُل اْلِغَذاِء�َصل�ِصُل اْلِغَذاِء

َتْحتاُج اْلَحَيَواَناُت اإَِلى اْلِغَذاِء ِلَكْي َتِعي�َس. َماَذا َتاأُْكُل اْلَحَيَواَناُت اْلُمْخَتِلَفُة؟
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َم�ذا َت�أُْكُل اْلَحَيَواَن�ُت؟  
الُخُطواُت

. َأيُّ اْلَحَيَواَناِت  ــْمُس النََّباَتاِت َعَلى النُُّموِّ  ١  ُتَساِعُد الشَّ

َتْأُكُل  تِي  الَّ اْلَحَيَواَنــاِت  َيْأُكُل  َوَأيـُّــَها  النََّباَتاِت،  َتْأُكُل 
النََّباَتاِت؟  

ِريِط  األَْصَفِر، َوَبْعَض األَْعَشاِب  ْمَس َعَلى الشَّ  ٢  َأْرُسُم الشَّ

ِريِط األَْخَضِر، ُثمَّ َأْرُسُم طاِئًرا َعَلى  َواألَْشَجاِر َعَلى الشَّ
. ِريِط اْلُبنِّيِّ ِريِط األَْحَمِر، َوَجَراَدًة َعَلى الشَّ الشَّ

َت�ُبُع. َأْعَمُل ِسْلِسَلًة ِمَن األَْشِرَطِة، َوُأْلِصُقَها بَِحَسِب  التَّ  3 

َتْرتِيبِها فِي ِسْلِسَلِة الِغَذاِء.

ْلِسَلِة الِغَذاِئيَِّة  َتْرتِيَب السِّ ــُل . َأِصُف  اأََتَوا�صَ  ٤ 

ْنُتها.    تِي َكوَّ الَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ُر النََّشــاَط َمَع َثالَثِة َحَيَواَناٍت ُأْخَرى.   5  ُأَكرِّ

ُأَبـــيُِّن َكْيــَف ُأَرتِّــُب اْلَحَيَواَناِت فِي 
ْلِسلِة الِغَذاِئيَِّة. السِّ

نٍة ٍة ُمَلوَّ اأَ�ْصِرَطٍة َوَرِقيَّ

اأَْقلِم َتْلِويٍن

َقٍة ٍة ال�صِ َم�دَّ

اأَْحَت�ُج اإلى:



ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَّـُة؟ َما السِّ

الَِّذي  َتاُبَع  التَّ ــُح  ُتَوضِّ ُة  اْلِغذائِيَّ ْلِســَلُة  السِّ
ُة َعَلى اْلِغَذاِء. َتْحُصُل بِِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

ْمِس. ُهناَك  َتْبَدُأ ُمْعَظُم َسالِسِل اْلِغَذاِء بِالشَّ
ِة؛ َبْعُضها َعَلى  الِسِل اْلِغَذائِيَّ اْلَكثيُر ِمَن السَّ

اْلَيابَِسِة،  َوَبْعُضها اآلَخُر ِفي اْلَماِء.

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َكْيــَف َتْعَتِمــُد الَحَيَواَنــاُت َعلَــى َحَيَواَنــاٍت 

اأُْخَرى؟

 الُمْفَرَداُت
ُة ْل�ِصلَُة الِغَذاِئيَّ ال�صِّ

الُمْفَتِر�ُس
الَفِري�َصُة

	

	

ٌة َعَلى اْلي�ِب�َصِة      �ِصْل�ِصَلٌة ِغَذاِئيَّ

ْمــــ�ُس ُت�ص�ِعــــُد  ال�صَّ
ُموِّ َب�َت َعَلى النُّ النَّ

َب�َت ُكُل النَّ اْلَح�َصَرُة َت�أْ

ُة َت�أُْكُل اْلَح�َصَرَة ْحِليَّ ال�صِّ

ٌة ِفي اْلَم�ِء     �ِصْل�ِصَلٌة ِغَذاِئيَّ

ْم�ُس ُت�صــ�ِعُد  الَعَواِلَق  ال�صَّ
 . ُموِّ َة َعَلى النُّ الَبْحِريَّ

الَعَواِلَق  يــ�أُْكُل  وبَيــ�ُن  الرُّ
َة الَبْحِريَّ

اْلَبْحِر  ِح�صــ�ُن 
وبَي�َن َي�أُْكُل  الرُّ
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َباَتاِت َأْو َعَلى َحَيَواَنــاٍت ُأْخَرى؛ َفاْلَحَيواُن  ى اْلَحَيَواَناُت َعَلى النَّ َتَتَغــذَّ
ا الَحَيَواُن  ى ُمْفَتِرًسا، َأمَّ ى َعَلْيها ُيَسمَّ الَِّذي َيْصَطاُد َحَيواناٍت ُأْخَرى لَِيَتَغذَّ

ى َفِريَسًة. الَّذي َيْصطاُدُه اْلَحَيَواُن اْلُمْفَتِرُس َفُيَسمَّ

يَداُن.  َباَتاِت َواْلَحَيَواَنــاِت، َوِمْنَها الدِّ ى َعَلى النَّ َبْعــُض اْلَحَيواناِت َتَتَغذَّ
ا. َتَة إَِلى ِقَطٍع َصِغيَرٍة ِجدًّ ُك اْلَمْخُلوَقاِت اْلَميِّ يَداُن – َمَثاًل - ُتَفكِّ َفالدِّ

ْقُر ِي�أُْكُل االأَْفَعى ال�صَّ
َة ْحِليَّ االأَْفَعى َت�أُْكُل ال�صِّ

وَنُة-  االأَ�ْصَم�ُك اْلَكِبيَرُة - َوِمْنَه�  التُّ
َت�أُْكُل  ِح�ص�َن اْلَبْحِر.

�َصــَمُك اْلِقْر�ِس  َي�أُْكُل 
االأَ�ْصَم�َك   اْلَكبيَرَة.

ِة َعَلى  ْلِسَلِة الِغَذائِيَّ َما الَفْرُق َبْيَن ُكلٍّ ِمَن السِّ
ِة َعَلى الَماِء؟ ْلِسَلِة الِغَذاِئيَّ الَيابَِسِة َوالسِّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ
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   َأْذُكــُر َأْســَماَء َبْعِض 
اْلُمْفَتِرَسِة  اْلَحَيواناِت 
ُكلٍّ  َوَفِريَسَة  اأُلْخَرى، 

ِمْنها.

يــُل. َأِصُف ِسْلِســَلًة ِغَذاِئيًَّة - 1 َف��صِ ِئي�َصــُة َوالتَّ الِفْكــَرُة الرَّ
َأْخَتاُرَها.

ُن َأْربَعَة َحَيواَناٍت.- 2 َأْرُسُم ِسْلِسَلًة ِغَذاِئيًَّة َتَتَضمَّ

. َكْيَف َتْعَتِمُد الَحَيَواَناُت َعَلى - 3 ــَواُل األََساِســيُّ السُّ
َحَيَواَناٍت ُأْخَرى؟

َحُة   َحُةَواْل�سِّ   الُعُلوُم  الُعُلوُم  َواْل�سِّ
َها ُجْزٌء ِمْن  ُح َكْيــَف َأنَّ ٍة، َوُأَوضِّ يَّ ــُر ِفي َوْجَبِة َغــَداٍء ِصحِّ ُأَفكِّ

ْلِسَلَة.  ٍة. َأْرُسُم َهِذِه السِّ ِسْلِسَلٍة ِغَذائِيَّ

�ِئِر وَدُة َفِري�َصٌة ِللطَّ الدُّ

ْقُر االأَْرَنَب َي�أُْكُل ال�صَّ

ْوِء  َب�َت�ُت اإَِلى �صَ َتْحَت�ُج النَّ
َنَع ِغَذاَءَه� ْم�ِس ِلَت�صْ ال�صَّ

َي�أُْكُل االأَْرَنَب 
الَنَب�َت�ُت

ُل. اأََتَوا�صَ
ــَد  ُأْلِصــُق ُصَوًرا ألَُجسِّ

ِسْلِسَلًة ِغَذاِئيًَّة.

ْحَراِء   ٌة ِفي ال�صَّ �ِصْل�ِصَلٌة ِغَذاِئيَّ
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ْفَدِع ِغذاُء الضِّ
ًة.   َعٍة ِمَن الِغَذاِء لَِتْبَقى َحيَّ ى َعَلى َأْنوَاٍع ُمَتَنوِّ ُمْعَظُم الَحَيَواَناِت َتَتَغذَّ

ُم�ْصِكَلٌة َوَحلٌّ

ْفَدُع َثــالَث َجَراَداٍت َيــْوَم االْثَنْيِن،  َأَكَل َهــَذا الضِّ
َوَخْمَس َنْمــالٍت َيْوَم الثُّالَثاِء، وَأْرَبــَع ُذَباَباٍت َيْوَم 

ْفَدُع؟ تِي َأَكَلَها الضِّ اأَلْربَِعاِء. َما َعَدُد الَحَيَواَناِت الَّ

ُر اأََتَذكَّ
لِْلَمْسأَلِة  ُمَخطٍَّط  َرْسَم  إِنَّ 
ُر  َها. ُأَفكِّ ُيَســاِعُد َعَلى َحلِّ
َهْل َأْحَتاُج إَِلى اْســتِْخَداِم 

َعَمِليََّة الَجْمِع َأِو الطَّْرِح؟
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�ِلِث ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�صْ

ٍة  ِسْلِسَلٍة ِغذائِيَّ

الَفِريَسُة

 الَمْوِطَن 

اْلُمْفَتِرُس

الَِيِة بِاْستِْخداِم اْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى- 1 ِذي َتِعيُش فِيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة َمًعا ُيَســمَّ   الَمَكاُن الَّ
.......................................

ُح ُجْزًءا ِمن ..........................................- 2 وَرُة التَّالَِيُة ُتَوضِّ الصُّ

وَرِة اْلُمقابَِلِة ِهَي .........................................- 3 وَدُة فِي الصُّ  الدُّ

وَرِة اْلُمقابَِلِة ُهَو ...........................................- 4 اِئُر فِي الصُّ  الطَّ
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َما اْلَمْوطُِن؟- 9

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

�ُس. َكْيَف َتْسَتِفيُد النَّباتاُت َواْلَحَيواناُت َبْعُضها ِمْن َبْعٍض؟- 5 اأَُلخِّ

َت�ُبُع. ُأَرتُِّب َما َيِلي فِي ِسْلِسَلٍة ِغذاِئيٍَّة.- 6 التَّ

ْمسَأْرَنب َأْعشابَثْعَلبالشَّ

ِة؟  - 7 ِذي ُيساِعُد َبْعَض النََّباَتاِت َعَلى اْلَعْيِش فِي األََماِكِن اْلَجافَّ َما الَّ

الَِيَتاِن؟ َما الَِّذي َحَدَث؟- 8 وَرَتاِن التَّ اأَُق�ِرُن. ِفيَم َتْخَتِلُف الصُّ

�ِلِث91 ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�صْ



 ١اْلُخْطَوُة

 ٢اْلُخْطَوُة

 3اْلُخْطَوُة
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َنُموَذُج اْخِتَباٍر َتْقِويُم الأََداِء

َجَرُة ال�شَّ

َة  ــَجَرُة الَمْخُلوَق�ِت الَحيَّ َكْيَف ُت�َصــ�ِعُد ال�صَّ
عَلى الَعْي�ِس؟

َأْذَهُب َأَنا َوَزِميِلي فِي َجْوَلٍة فِي َحِديَقِة الَمْدَرَســِة،   ١ 

َوَيْبَحُث ُكلٌّ ِمنَّا َعَلى َشــَجَرٍة. َوَنْســَتْخِدُم الَعَدَسَة 
الُمَكبَِّرَة: لُِماَلَحَظِة ُكلِّ ُجْزٍء ِمنَْها َعْن ُقْرٍب.

تِي َشاَهْدُتَها َتِعيُش  َأْكُتُب َقاِئَمًة بِالَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة الَّ  ٢ 

َجَرِة، َوَأْرُسُمَها فِي َدْفَتِر الُماَلَحَظاِت. َعَلى الشَّ
تِي  َأَتَواَصُل َمَع َزِميِلي َحــْوَل الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة الَّ  3 

َجَرِة. َوَجْدُتَها َتِعيُش َعَلى الشَّ

َجَرِة؟ 	 ِذي َوَجْدُتُه َيِعيُش َأْسَفَل الشَّ َما الَّ

تِي  	 ــَجَرُة الَمْخُلوَقــاِت الَحيََّة الَّ  َكْيَف ُتَســاِعُد الشَّ
َشاَهْدُتَها َعَلى الَعْيِش؟
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َنُموَذُج اْخِتَباٍر

ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

وَرِة.  1   َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َأيُّ الِعَباَراِت اآلتَِيِة َتِصُف الَمْوِطَن الَِّذي 

وَرُة؟ ُحُه الصُّ ُتَوضِّ

ُعْشبِيٌّ َباِرٌدأ. 



اأَْنواُع املََواِطِناأَْنواُع املََواِطِن
 َم� اأَنَواُع اْلَمَواِطِن اْلُمْخَتِلَفُة؟
....................... 

ُل  ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ِة  َح�ِري احَل�رَّ �ِئ�ُس َمْوِطِن ال�صَّ َم� َخ�صَ

َوالَب�ِرَدِة؟

�يِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُة ِفـي َمْوِطِن  َكْيَف َتِعي�ُس املَْخُلوَق�ُت احَليَّ

؟ الَغ�َبِةِ

اِبُع ُل الرَّ اْلَف�صْ
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ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

ُة  ْحَراُء اْلَحارَّ  الصَّ

، َأَْمطاُرُه َقِليَلٌة  َمْوطٌِن َحارٌّ َجــافٌّ
ا. ِجدًّ

 الِمنَْطَقُة اْلُقْطبِيَُّة 

ا، َتَقُع بِاْلُقْرِب ِمَن  ِمنَْطَقٌة َباِرَدٌة ِجدًّ
. َمالِيِّ اْلُقْطِب الشَّ

 اْلَغاَبُة 

َمْوطٌِن َتنُْمو فيِه األَْشــَجاُر َجيًِّدا؛ 
بَِسَبِب ُنُزوِل األَْمَطاِر وَتواُفِر َضْوِء 

ْمِس. الشَّ

الَغاَبُة الَمطِيرُة 

َمْوطٌِن َتْسُقُط فيِه األَْمطاُر ُكلَّ َيْوٍم 
َتْقريًبا.
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ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ

ُة  َح�ِري الَح�رَّ ُة ال�صَّ َح�ِري الَح�رَّ ال�صَّ
َوالَب�ِرَدُةَوالَب�ِرَدُة

َكْيَف َتْبَقى َهِذِه النََّباَتاُت َحيًَّة؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َب�ِت؟ َكْيَف ُي�ص�ِعُد �َصْكُل اْلَوَرَقِة َعَلى ُنُموِّ النَّ
الُخُطَواُت

 ١  َأُقصُّ اْلَمنَاِشَف اْلَوَرِقيََّة َعلى َشْكِل َوَرَقَتْي َنبَاٍت. 

 ٢  َأُلــفُّ واِحَدًة ِمــَن اْلَوَرَقَتْيِن، َوُأْلِصــُق نِهاَيَتْيها لَِتْبَقى 

ُمْغَلَقًة.

ُلُهَما بِالَماِء.  3  َأَضُع اْلَوَرَقَتْيِن َعَلى َوَرِق التَّْغِليِف، َوُأَبلِّ

ُهما َبِقَيْت  صُّ اْلَوَرَقَتْيِن ُكلَّ 15 َدِقيَقًة. َأيُّ اأُالِحُظ. َأَتَفحَّ  ٤ 

ًة َأْطَوَل؟ َرْطَبًة ُمدَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

تَ�ِئَج. َأيُّ َأْنَواِع األَْوَراِق ُيْمِكُن َأْن َأِجَدَها  اأَ�ْصــَتْخِل�ُس النَّ  5 

ْحَراِء َأِو الَمْواطِِن الَجافَِّة؟ فِي الصَّ

ٍة َمن��ِصَف َوَرِقيِّ

ِمَق�سٍّ

َم�ٍء

ٍق �َصِريٍط ال�صِ

َوَرِق َتْغليٍف ِبل�ْصِتيِكيٍّ

اأَْحَت�ُج اإلى:

بأ

2الخطوُة
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ْحراِء الَبْحُث َعِن اْلم�ِء ِفي ال�صَّ

ُة؟ ْحَراُء الَحارَّ َما الصَّ

ا.  ، َأْمطاُرُه َقِليَلٌة ِجدًّ ُة َمْوطٌِن َجافٌّ ْحَراُء الَحارَّ الصَّ
ٌة َنَهاًرا، َوُتْرَبُتَها  ُة َباِرَدٌة َلْياًل، َوَحارَّ َحاِري اْلَحارَّ الصَّ
بَّاِر َواألَْعَشاُب. ٌة، َينُْمو فِيَها َنَباُت الصَّ َرْمِليٌَّة َوَصْخِريَّ

ِة ِســيَقاًنا  ْحَراِويَّ َجَعَل اللَّــُه َتَعاَلــى لِلنََّباَتاِت الصَّ
َوَأْوَراًقا َتْســَتطِيُع َأْن َتْخُزَن اْلَماَء. َولَِبْعِضَها ُجُذوٌر 
َتنَْتِشُر َقِريَبًة ِمْن َسْطِح التُّرَبِة َأْو َتْمَتدُّ َعِميًقا َبْحًثا َعِن 
اْلَماِء، َكَما َتْلَتفُّ َبْعُض األَْوَراِق ِخالَل النََّهاِر َحتَّى 

ْمِس. َض لَِضْوِء الشَّ ال َتَتَعرَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
ِة  َحاِري الَحاَرّ َمــا َخ�َصاِئ�ُس َمْوِطــِن ال�َصّ

َوالَباِرَدِة؟

 الُمْفَرَداُت
ُة  ْحَراُء الَحاَرّ ال�َصّ

ُة الِمْنَطَقُة الُقْطِبَيّ

	

	

َباَتاِت َحَيَواَناِت  َكْيَف ُتَساِعُد ُجُذوُر النَّ
ْحَراِء َعَلى اْلَعْيِش؟ الصَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ
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ِذْئٌب

يٌّ ِقطٌّ َبرِّ

ْحراِء.  ــَحالِي َأْن َتِعيَش فِي الصَّ الِحُف َوالثََّعابِيُن َوالسَّ َتْسَتطِيُع السَّ
ْحَراِء ال َتْحتــاُج إَِلى اْلَكثِيِر ِمَن  تِي َتِعيُش فِي الصَّ َفالَمْخُلوَقــاُت الَّ
ِذي َتْحَتاُج  ْحراِء َعلــى ُمْعَظِم اْلَماِء الَّ اْلَماِء. َتْحُصُل َحَيواناُت الصَّ

إَِلْيِه ِمْن َأْكِل النَّباتاِت َأِو اْلَحَيَواَناِت األُْخَرى.

ا ُيَســاِعُدَها َأْن َتْبَقى  َكثيٌر ِمَن اْلَحَيَواَنــاِت َأْلَواُنَها َفاتَِحٌة، ِممَّ
َبــاِرَدًة، َوَأْن َتْخَتبَِئ ِمَن اْلَحَيَواَناِت األُْخــَرى. َوُمْعَظُمها َينَاُم 

. َنَهاًرا، َوَيْخُرُج َلْياًل ِعنَْدما َيْبُرُد اْلَجوُّ

َعْقرٌب

  َكْيَف ُتَحاِفُظ اْلَحَيواناُت َعَلى َبقائَِها 
؟ ْحَراِويِّ ِفي اْلَمْوِطِن الصَّ

بٌّ �صَ
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َتْسَتِطيُع  َكْيَف  ي.  اأَ�ْصــَتْق�صِ
ِفي  الَعْيــَش  الَحَيَواَنــاُت 

ِة؟ الِمْنَطَقِة الُقْطبِيَّ

الُقْطِبيُّ الثَّْعلَُب   →

ْحَراُء اْلَباِرَدُة؟ َما الصَّ

ًة؛ َفـــاْلِمنَْطَقُة اْلُقْطبِيَُّة  َحاِري َحــارَّ َلْيَســْت ُكلُّ الصَّ
ــٌة، َوَتَقُع بِاْلُقــْرِب ِمَن  َصْحــَراُء، َلِكنََّها َبــاِرَدٌة َجافَّ
. فِي اْلِمنَْطَقِة اْلُقْطبِيَِّة َتِعيُش الثََّعالُِب  َمالِيِّ اْلُقْطِب الشَّ
َبَبِة  . لِلدِّ بُّ الُقْطبِيُّ ِة َوالُفْقَمُة َوالدُّ نَّ اْلُقْطبِيَُّة َوَغــَزاُل الرَّ
ْفَء،  َوالثَّعالِِب اْلُقْطبِيَِّة فَِراٌء َبْيَضاُء َسِميَكٌة، َتْمنَُحها الدِّ

َوُتساِعُدها َعَلى االْختَِباِء.

ْلِج َت�ْصَتْلِقي الُفْقَمُة َعَلى الثَّ

نَِّة    َغزاُل الرَّ
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َنَباَتاُت اْلِمنَْطَقِة اْلُقْطبِيَِّة َصِغيَرٌة َوَقِصيَرٌة، َتنُْمو 
َياِح  َقريَبًة ِمْن َسْطِح األَْرِض؛ لَِتْحَتِمَي ِمَن الرِّ
اْلَبــاِرَدِة. َولَِهــِذِه النََّباَتــاِت َأْوَراٌق َصِغيَرٌة، 

َوُجُذوٌر َسْطِحيٌَّة.

ِة - 1 ْحَراِء الـــَحارَّ ــُف. َأْعَمُل قاِئَمًة بَِأْســَماِء َحَيَواَناٍت ِمَن الصَّ نِّ اأُ�صَ
ْحَراِء اْلَباِرَدِة. َوُأْخَرى ِمَن الصَّ

ِة؟- 2 َحاِري الَحارَّ تِي َتِعيُش فِي الصَّ َما النََّباَتاُت الَّ
ِة - 3 َحاِري الَحارَّ . َما َخَصاِئُص َمْوطِِن الصَّ ــَؤاُل األََساِســيُّ السُّ

َوالَباِرَدِة؟

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُم َواْلَفنُّ 
ُح َكْيَف َتِعيُش فِي  ِة، َوُأَوضِّ ْحَراِء الَحارَّ َأْرُســُم ُصوَرًة لَِحَيَواَناٍت فِي الصَّ

. َهَذا اْلَجوِّ اْلَحارِّ اْلَجافِّ

َباَتــاُت َواْلَحَيَواَناُت ِفي   َكْيَف َتِعيُش النَّ
ِة؟ اْلِمْنَطَقِة الُقْطبِيَّ

ا. لِذا َفإِنَّ  ِة َقِصيٌر ِجدًّ َمالِيَّ ِة الشَّ ُموِّ في اْلِمْنَطَقِة اْلُقْطبِيَّ                     َمْوِســُم النُّ
َباَتاِت ُتْزِهُر ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه. ُمْعَظَم النَّ

َب�َت�ُت َقِريَبًة ِمْن �َصْطِح االأَْر�ِس  َتْنُمو النَّ
ِة. ِفي الَمْنِطَقِة الُقْطِبيَّ
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�ِء: اال�ْصِتْنَت�ُج َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

ْمُتُه لَِمْعِرَفِة َشْيٍء َما. نِي َأْسَتْخِدُم َما َتَعلَّ ِعنَْدَما اأَ�ْصَتْنِتُج َفإِنَّ

	 اأََتَعلَُّم

ْكِض.  ــْيِر َوِعنَْد الرَّ َلْيَلــى َوَأَمانِي ُتَراِقَباِن ُخُطَواتِِهَما ِعنَْد السَّ
َوَقْد َقاَمَتا بَِعَمِل ُمَخطٍَّط آلَثاِر َأْقَداِمِهَما.

ابَِقَة الْستِنَْتاِج َما ُيْمِكُن  اْسَتْخَدَمْت َلْيَلى َوَأَمانِي َمْعِرَفَتُهَما السَّ
َأْن َتُدلَّ َعَلْيِه آَثاُر َأْقَداِمِهَما َعَلى ُخُطَواتِِهَما. 

ُخْطَواُت اأََماِني
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ُب 	 اأَُجِرّ

َماَذا ُيْمِكُن َأْن َأْسَتنْتَِج َعِن الَحَيَواَناِت ِمْن آَثاِر َأْقَداِمَها؟

ا َتَعلَّْمُت  ُث َعمَّ  ١  َأْنُظُر إَِلى ُصوَرَتْي آَثاِر الَحَيَواَنْيــِن َأْعاَلُه، ُثمَّ َأَتَحدَّ

َعِن الَحَيَواَناِت ِمْن ِخاَلِل آَثاِر َأْقَداِمَها.

. فِّ  ٢ ُأَشاِرُك. َأْسَتنْتُِج َمَع ُزَماَلِئي فِي الصَّ

 3      اأَْكُتُب َعْن َأِصُف َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َأْسَتْخِدَم َما َأْعِرُف ألَْسَتنْتَِج َعْن 

َشْيٍء َما.



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

الَغـــ�َبـــ�ُتالَغـــ�َبـــ�ُت

ِفيَم َتَت�َصاَبُه الَغاَباُت، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْهِيَئُة 104التَّ



َم� اْلَغ�َبُة؟
الُخُطَواُت

ُخوَر   ١ اأَْعَمــُل َنُموَذًجــ�  لِْلَغاَبِة. َأَضُع التُّْرَبَة َوالنََّباَت َوالصُّ

. َجاِجيِّ فِي اْلِوَعاِء الزُّ

1الخطوُة

 ٢ َأْرِوي التُّْرَبــَة بِالَمــاِء، ُثمَّ َأَضُع فِيَها اْلَحَشــَرَة. ُأَغطِّي 

، ُثــمَّ َأْعَمُل ُثُقوًبا  اْلِوَعاَء بَِوَرِق التَّْغِليِف اْلباَِلْســتِيِكيِّ
َصِغيَرًة فِيِه. َأَضُع الِوَعاَء بِاْلُقْرِب ِمَن النَّافَِذِة.

َلْوَحٍة  َعَلى  ُل  َوُأَســجِّ ْنُتُه،  َكوَّ ِذي  الَّ  3 اأُاَلِحــُظ  النَُّموَذَج 

َكْيَف َيَتَغيَُّر.

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر

ــَتاِء، َوَأْرُسُم ُصوَرًة   ٤ اأَْعَمُل َنُموَذًج�  لِْلغاَبِة فِي َفْصِل الشِّ

ُح فِيَها َكْيَف َسَيَتَغيَُّر َشْكُلَها. ُأَوضِّ

ُتْرَبٍة

َنَب�ٍتٍٍ

َوَرِق َتْغليٍف ِبل�ْصِتيِكيٍّ

ِغيَرٍة خوٍر �صَ �صُ

ٍة ِمْلَعَقٍةٍ ِبل�ْصِتيِكيَّ

ِغيَرٍة َح�َصَرٍة �صَ

َم�ٍء

�ٍف ِوع�ٍء ُزَج�ِجيٍّ َعميٍق �َصفَّ

اأَْحَت�ُج اإلى:
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َكْيَف َتْبُدو اْلَغاَبُة؟
ْمِس؛ لَِذا  الغاَبُة َمْوطٌِن َتَتَواَفُر فِيِه األَْمَطاُر َوَضْوُء الشَّ
َتنُْمو فِيِه َأْشَجاٌر َكثِيَرٌة. َوفِي اْلَغاَباِت َتِعيُش اْلِغْزالُن 
ْوَداُء َوالثََّعالُِب، َكَما َتِعيُش فِيَها الطُُّيوُر  َبَبُة السَّ َوالدِّ

يَداُن. َواْلَحَشَراُت َوالدِّ
ُمْعَظُم األَْشــَجاِر َلَها َأْوَراٌق َيَتَغيَُّر َلْوُنَها، َوَتَتَساَقُط 
َأْوَراُقَها  َتْبَقى  فِي َفْصِل اْلَخِريِف، وُهنَاَك َأْشــَجاٌر 

نَِة.  َخْضَراَء َطَواَل السَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
ِفــي  ــُة  الَحَيّ الَمْخُلوَقــاُت  َتِعي�ــُس  َكْيــَف 

َمْوِطِن الَغاَبِة؟

 الُمْفَرَداُت
الَغاَبُة

الَغاَبُة الَمِطيَرُة

	

	

ْيِل، ُمْســَتْخِدًما  الُبوَمُة َلَهــا َعْينَاِن َكبِيَرَتاِن. َيْصطاُد اْلُبوُم فِي اللَّ
ْمِع َواْلَبَصِر. َتِي السَّ حاسَّ

اُر اْلَخَشــِب َلُه ِمنْقاٌر َطِويٌل َحادٌّ َينُْقُر بِه األَْشــَجاَر؛ َبْحًثا َعِن  َنقَّ
اْلَحَشَراِت لَِيْأُكَلَها.

نَْجاُب َلُه ُخُدوٌد َكبِيَرٌة ُتَساِعُدُه َعَلى َحْمِل الَكثِيِر ِمَن اْلَجْوِز. السِّ

    الَحي�ُة ِفي اْلغ�َبِة

ــُط ُي�َصــ�ِعُدُه  →  ِجْلــُد الَغــَزاِل الُمَنقَّ
ي ِفي اْلَغ�َبِة.  َخفِّ َعَلى التَّ

ًة  َحيَّ اْلَحَيَواَناِت  َبْعــُض  َتْبَقى  َكْيَف   
ِفي اْلَغاَبِة؟

اُر اْلَخَشِب َعَلى ِغَذائِِه؟   َكْيَف َيْحُصُل َنقَّ
اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة
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َما اْلَغاَبُة الَمِطيَرُة؟
الغاَبُة الَمطِيَرُة َمْوطٌِن َتَتَســاَقُط َعَلْيِه األَْمَطاُر ُكلَّ َيْوٍم َتْقِريًبا. 
لَِذا َتنُْمو فِيَها األَْشَجاُر َعالًِيا، َوَتُكوُن َلها َأْوَراٌق َضْخَمٌة. فِي 

اْلَغاَبِة الَمطِيَرِة َتِعيُش َأْنَواٌع َكثِيَرٌة ِمَن النََّباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت.

َنُة َوَحَيَواناٌت ُأْخَرى  الَخَفافِيُش َواْلَحَشَراُت َوالطُُّيوُر اْلُمَلوَّ
ا النُُّمــوُر َوآِكالُت النَّْمِل  َتِعيُش َعَلى ِقَمِم األَْشــَجاِر. َأمَّ

َفَتِعيُش َعَلى األَْرِض.

ًة ِفي اْلَغاَبِة الَمِطيَرِة؟ َباَتاُت َحيَّ َكْيَف َتْبَقى النَّ  

َغ�ُء َت�أُْكـــُل  → َهِذِه الَببَّ
ــُذوَر ِمــَن  ــ ــُبـ ــ ـــَمـــ�َر َواْلـ الـــثِّ

االأَ�ْصج�ِر اْلَع�ِلَيِة. 

اأَُق�ِرُن  َبْيَن َنَباَتاِت الَغاَبِة 
ْحَراِء. َوَنَباَتاِت الصَّ

ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه َعلى االأَْر�ِس.  	 ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه َعلى االأَْر�ِس. النَّ  النَّ

ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه  ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه النَّ   → النَّ
َعلى االأَْر�ِس.َعلى االأَْر�ِس.  

اأَُق�ِرُن. ِفيَم َتَتَشاَبُه الَغاَباُت، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟- 1

ي َحَيَواَناٍت َتِعيُش ِفي الَغاَبِة.- 2 ُأَسمِّ

ُة - 3 . َكْيَف َتِعيُش الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ ــَؤاُل اأَلَساِسيُّ    السُّ
فِي مَوْطِنِ الغَابَةِ؟

  الُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُم َواْلَفنُّ
ُح َكْيَف َيْحِميِه َلْوُنُه  َأْرُسُم ُصوَرًة لَِحَيَواٍن ِفي اْلَغاَبِة، َوُأَوضِّ

َأْو َشْكُلُه ِمَن اْلَمَخاِطِر؟
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َغ�َبُة َرْغَداَن ِفي الَب�َحِة 
▼

ِة  ُعوِديَّ َغاَباٌت فِي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ
َة فِيها الَعِديُد  ُعوِديَّ َما ال َيْعِرُف الَكثِيُروَن ِمنّا َأنَّ المْمَلَكَة الَعَربِيََّة السُّ ُربَّ
تِي َتْكُثُر في ُمْرَتَفعاِت الِحجاِز َوَعِســيٍر، َوِمْن َأْشَهِرها  ِمَن الغاباِت الَّ

غاَبُة َرْغداَن الَقِريَبُة ِمَن الباَحِة. َوَتْشَتِهُر َهِذِه الغاباُت 
ْيُتوِن،  لْوِز َوالزَّ بَِشــَجِر الَعْرَعِر إَِلى جانِِب َأْشــجاِر الَّ
َوَغْيَرها َمَن األَْشجاِر الُمْثِمَرِة األُْخَرى ِمْثِل: الَخْوِخ، 
َلها  الغاباُت  َوَهِذِه  َوالِعنَِب.  ّماِن،  َوالرُّ َوالُمْشــُمِش، 
ُة بِالنِّْســَبِة أِلَْبناِء َهِذِه اَلمناطِِق؛ َحْيُث  يَُّتها الخاصَّ َأَهمِّ
ُر َلُهُم الظِّلَّ َواألَْخشــاَب الَّالِزَمــَة أِلَْعماِل البِناِء  ُتَوفِّ

َواإِلْنشــاءاِت الُمْخَتِلَفِة، إَِلى جانِِب َأْخشــاِب 
الَوُقوِد لِلتَّْدفَِئــِة َوالطَّْهِي، بِاإِلضاَفِة إَِلى َدْوِرها 
األَراِضي  َوِحماَيِة  التُّْرَبــِة،  َتْثبِيِت  الَحَيِويِّ في 
راِعيَِّة في الِمنَْطَقِة ِمْن َخَطِر االْنِجراِف بِِفْعِل  الزِّ

األَْمطاِر.

ُث َعْن اأََتَحدَّ
اأَُقــ�ِرُن. َمــا الَمَواطِــُن 
ْمُتَها؟  َتَعلَّ تِي  الَّ األُْخَرى 
فِيَم َتَتَشاَبُه، َوفِيَم َتْخَتِلُف 

ْحَراِء؟ َعْن َمْوطِِن الصَّ

ئُة الَمَن�ِطَق الَطِبيِعيَّة )ِمْثُل   3 .٤ .٢ ِحَم�َيُة َوَتْهيِّ
ِة( �ِت الَطِبيِعيِّ ال�َصَواِطِئ َوالُجُزِر َوالَمْحِميَّ

مجتمع حيوي
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اِبِع ِل الرَّ ُمراَجَعُة الَف�صْ

�ِلَيِة ِب��ْصِتْخَدام ِاْلَكِلَمِة اْلُمَن��ِصَبِة: اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى ..............................- 1 َهَذا اْلَمْوطُِن اْلَحارُّ اْلَجافُّ ُيَسمَّ

ى .......................................................- 2  َهذا اْلَمْوطُِن ُيَسمَّ

َهذا اْلَمْوطُِن الَكثِيُر األَْمَطاِر ُهَو ....................................- 3

َصِغيَرٌة - 4  ............................................................. َنَباَتــاُت 
وَقِصيَرٌة، َوَتنُْمو َقِريَبًة ِمْن َسْطِح األَْرِض.

اْلَغاَبَة

اْلغاَبُة الَمطِيَرُة

َة ْحَراَء الَحارَّ الصَّ

الِمنَْطَقِة الُقْطبِيَِّة
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: �ِلَيِةِ اأُِجيُب َعِن االأَ�ْصِئَلِة التَّ

وَرُة َأْدَنــاُه؟ َما اْلَحَيَواَناُت َوالنََّباَتاُت - 5 ُحُه الصُّ اأَ�ْصــَتْنِتُج. َأيُّ َأْنَواِع اْلَمَواطِِن ُتَوضِّ
تي َتِعيُش فِيِه؟ الَّ

ْحَراُء اْلَباِرَدُة، َوفِيَم َتْخَتِلفاِن؟- 6 ُة َوالصَّ ْحَراُء اْلَحارَّ اأُق�ِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه الصَّ

 َكْيَف َتْسَتطِيُع اْلَحَيواناُت َأْن ُتَحافَِظ َعَلى َبقاِئَها فِي اْلَمَواطِِن الُمْخَتِلَفِة؟- 7

َما َأْنَواُع اْلَمواطِِن الُمْخَتِلَفِة؟- 8

اِبِع ِل الرَّ 110ُمراَجَعُة الَف�صْ



َتْقِويُم االأََداِء

اِبُع: َتْقِويُم الأََداِء111 ُل الرَّ الَف�صْ

اَداُت الإِرْ�شَ
َوَيْســَتِعينُوَن  الَحَيَواَناِت،  الُعَلَمــاُء  ُياَلِحــُظ 
بِاإِلْرَشــاَداِت لإِِلَجاَبِة َعِن األَْســِئَلِة َوَتْحِليِل 
َعِن  لإِِلَجاَبِة  بِاإلْرَشــاَداِت  َأْســَتِعيُن  َوِر.  الصُّ

األَْسِئَلِة التَّالَِيِة: 

ــِذي َيِعيُش فِيــِه َهَذا  	 َما َنــْوُع الَمْوطِِن الَّ
الَحَيَواُن؟

تِي َساَعَدْت َهَذا الَحَيَواَن  	 َأْسَتنْتُِج األَْجَزاَء الَّ
َعَلى الَعْيِش فِي َهَذا الَمْوطِِن.

َيْبَقى آِمنًا 	 َأْن  َيْســَتطِيُع َهَذا الَحَيَواُن   َكْيَف 
فِي َمْوطِنِِه؟



َنُموَذُج اْخِتَباٍر
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ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

وَرِة الُمَجاِوَرِة.  1 َأْنُظُر إَِلى الصُّ

بَّ الُقْطبِيَّ  يٍَّة َساَعَدِت الدُّ َما َأْفَضُل َخاصِّ
َعَلى الَعْيِش فِي الِمنَْطَقِة الُقْطبِيَِّة؟

ِميُكأ.  الَفْرُو السَّ



ِج�ْصُم االإِْن�َص�ِنِج�ْصُم االإِْن�َص�ِن  		

ُة  		 حَّ ُةال�صِّ حَّ ال�صِّ

لَمُة  		 لَمُةال�صَّ ال�صَّ

َطَلح�ُت  		 َطَلح�ُتالُم�صْ الُم�صْ

ُة  		 ُة الِعْلِميَّ الَمَه�َراُتالَمَه�َراُت الِعْلِميَّ
ُ ة البَطَّ

ُ احلَمَامَة

لَْحفاة ال�شُّ

وُل؟ َما الطُّ

3 �شم

5 �شم

2 �شم

؟

اِلِب113 اُت الطَّ َمْرِجِعيَّ

�ِلِب �ُت الطَّ َمْرِجِعيَّ



ِج�ْسُم الإِْن�َساِن

اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ 
َكثيَرٍة  َأْجــزاٍء  ِمْن  َأْجَســاُمنا  ُن  َتَتَكوَّ
َتْعَمُل َمًعا لَِِكْي ُتَساِعَدنا َعَلى اْلَعْيِش. 

ُن ِمْن  َأْجَزاٍء  الِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ َيَتَكــوَّ
ى اْلِعَظاَم.  ُصْلَبٍة داِخَل اْلِجْسِم ُتَسمَّ

َها،  اْلِعَظــاُم ُتْعطِي َأْجَســاَمنا َشــْكَلَ
َوُتساِعُدنا َعَلى اْلُوقوِف ُمْعَتِدلِيَن.   

ُب اأَُجرِّ

ًة؟    َكْيَف ُأَحاِفُظ َعَلى ِعَظاِمي َسِليَمًة َقِويَّ

اْلِجه�ُز اْلَهْيَكِليُّ

عظ�ُم اْلُجْمُجَمِة

ِعظ�ُم
 الَيِد

ُم  ِعظــ�
ْجِل الرِّ

الَعُموُد
 اْلَفَقِريُّ

ِج�ْصُم االإِْن�َص�ِن
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الِجهاُز اْلَعَضِليُّ                    
تي ُتَســاِعُدَنا  الَعَضالُت ِهَي َأْجَزاُء اْلِجْســِم الَّ

َعَلى اْلَحَرَكِة. 

ي اْلَعَضالِت.  َياِضيَِّة ُتَقوِّ ُمَماَرَسُة التََّماِريِن الرِّ

ُب اأَُجرِّ

َأْقِفُز إَِلى َأْعَلى َوإَِلى َأْسَفَل َوَأنا ِفي َمَكانِي. 
َأيُّ اْلَعَضالِت اْسَتْخَدْمُت؟

الِجهاُز اْلَعَصبِيُّ                         

َماُغ َرَســاِئَل إَِلى َجِميِع َأْنَحاِء  ُيْرِســُل الدِّ
ســاِئُل َعْبَر َأْجَزاٍء  اْلِجْســِم، ُتنَْقُل َهِذِه الرَّ

ى األَْعَصاَب.  َدِقيَقٍة ُتَسمَّ

تي ُتْخبُِر َأْجَزاَء اْلِجْسِم  َساِئُل ِهَي الَّ َهِذِه الرَّ
َها  َك َأْو َأْن َتَتَوقََّف، َكَما أنَّ َأنَّ َعَلْيها َأْن َتَتَحرَّ

َقْد ُتنَبُِّهنَا إَِلى َمَصاِدِر اْلَخَطِر.    

ِليُّ الِجه�ُز اْلَع�صَ

لُت اْلَوْجِه َع�صَ

لُت  َع�صَ
الَيِد

لُت  َع�صَ
ْجِل الرِّ

بيُّ الِجه�ُز اْلَع�صَ

م�ُغ الدِّ

اْلَحْبُل 
ْوِكيُّ ال�صَّ

اأَْع�ص�ٌب
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ُب  اأَُجرِّ
ِقيَقِة؟  َما َعَدُد َضَرَباِت َقْلبِي ِفي الدَّ

َها. ُأَحاِوُل َأْن َأُعدَّ

َوَرانِيُّ اْلِجَهاُز الدَّ
ُم ِخالَل َأْجَســاِمنَا؛ َحْيُث َيُضخُّ  َينَْتِقــُل الدَّ
َم إَِلى َجِميِع َأْجَزاِء اْلِجْســِم َعْبَر  اْلَقْلُب الدَّ
َوِمنَْها  ــَة،  َمِويَّ الدَّ األَْوِعَيَة  ى  ُتَســمَّ َأَنابِيَب 

َراِييُن َواألَْوِرَدُة.  الشَّ

ُب اأَُجرِّ
ِقيَقِة، ُثمَّ َأْقِفُز َعْشَر  ُس ِفي الدَّ ًة َأَتَنفَّ َأُعدُّ َكْم َمرَّ

ًة ُأْخَرى.   اٍت، َوَأُعدُّ َمرَّ َمرَّ

ِسيُّ َنفُّ  الِجَهاُز التَّ

ِذي َنْحَتاُج  َيْأُخُذ الَفُم َواألَْنُف األُْكِسِجيَن الَّ
إَِلْيِه ِمــَن الَهَواِء، َفَيْدُخُل األُْكِســِجيُن إَِلى 

ِم.  َئَتْيِن َعْن َطِريِق الدَّ الرِّ

َوَراِنيُّ اْلِجَه�ُز الدَّ

�ِصيُّ َنفُّ الِجَه�ُز التَّ

اْلَقْلُب

َراِييُن ال�صَّ
االأَْوِرَدُة

االأَْنُف
اْلَفُم

َئَت�ِن الرِّ

َبُة  اْلَق�صَ
ُة اْلَهَواِئيَّ

اْلِحَج�ُب 
اْلَح�ِجُز
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 الِجَهاُز اْلَهْضِميُّ
ــِذي َنْأُكُلُه هَو َمْصَدُر الطَّاَقِة ألَْجَســاِمنَا. َيْدُخُل الطََّعاُم إَِلى  الطََّعاُم الَّ
اْلِجْسِم َعْن َطريِق اْلَفِم. ُتَساِعُدَنا الَمِعَدُة َواألَْمعاُء َعَلى اْلُحُصوِل َعلى 

اْلَمَوادِّ اْلِغَذاِئيَِّة ِمَن الطَّعاِم. 

اأَْبَحُث
ًنا َكْيَف ُأَحاِفُظ َعَلى اْلِجَهاِز  َأْكُتُب ُمَبيِّ

 . اْلَهْضِميِّ

الَفُم

اْلَكِبُد

اْلَمِريُء

االأَْمَع�ُء

الَمِعَدُة

ِميُّ الِجَه�ُز اْلَه�صْ
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ُة حَّ ال�صِّ

118 ُة حَّ ال�صِّ

ُب اأَُجرِّ

ُل ِغَذاًء َواِحًدا ِمْن  ٍة، بَِحْيُث َتْشــمَ يَّ ٍة َصحِّ ُ لَِوْجَبٍة ِغَذائِيَّ ط ُأَخطِّ
ٍة. ُكلِّ َمْجُموَعٍة ِغَذائِيَّ

 الَهَرُم اْلِغَذائِيُّ

ُن  يَُّة َعَلى َأْغِذَيــٍة ِمْن َمْجُموَعاِت اْلِغَذاِء اْلَخْمِس. َوَتَتَكوَّ حِّ َتْحَتِوي اْلَوْجَبُة الصِّ
ُكلُّ َمْجُموَعٍة ِمْن َأْغِذَيٍة ُمَتشــابَِهٍة. الَهَرُم اْلِغَذاِئيُّ ُيَســاِعُدَنا َعَلى اْختَِياِر الطََّعاِم 
. أتنــاول طعاًما أكثر من مجموعة الحبــوب والخضروات وأقل من  يِّ حِّ الصِّ

مجموعة اللحوم.

ُة حَّ ال�صِّ

C35-12A-869510

زبدة الفستقدراق

حليب زيت

لبن زبادي

لحوٌم قليلُة الدهِن، 
دواجُن، أسماٌك، 

بقولياٌت، مكسراٌت

حليٌب، أجباٌن، ألباٌن
أسماٌك، 

مكسراٌت،
زيوٌت نباتيٌة

فواكُه متنوعٌة الخضراواُت الخضراُء الداكنُة 
والبرتقاليُة والبقولياُت الجافُة

الحبوُب، قشوُر الذرِة، األرُز، 
البسكويُت، المعكرونُة



ُة119 حَّ ال�صِّ

�ٌس ِحمَّ

اأُْرٌز

يُّ                          حِّ اْلِغَذاُء الصِّ
ِة َمْوُجوَدٌة فِي الطََّعاِم. حَّ ٌة لِلصِّ الَمَوادُّ اْلِغَذائيَُّة َمَوادُّ َضُروِريَّ

ى َكْرُبوَهْيدَراٍت َتْخَتِزُن الطَّاَقَة فِي  تِي ُتَسمَّ الَمَوادُّ اْلِغَذاِئيَُّة الَّ
. َيْحُصُل  َأْجَساِمنَا. َوالُبروتِينَاُت ُتَساِعُد َأْجَساَمنا َعَلى النُُّموِّ
النَّاُس فِي ُمْخَتِلِف َأْنَحاِء اْلعاَلــِم َعَلى اْلَمَوادِّ اْلِغَذاِئيَِّة ِمْن 

َأْطِعَمٍة ُمْخَتِلَفٍة.

الأَْغِذَيُة ِفي اأَْنَحاِء اْلَعاَلِم

ُة ُة اْلِغَذاِئيَّ اْلمادَّ اْلِغَذاُء

الأُْرُز

َرُة الذُّ

�ُش الِحمَّ

يُتوُن ُهوُنالزَّ اْلدُّ

روتيُن الُبْ

اْلَكْربوَهْيدراُت

اْلَكْربوَهْيدراُت

ُب اأَُجرِّ
َة  ُف اْلَمَوادَّ اْلِغَذائِيَّ َلِة، َوَأَتَعرَّ َأَضُع َقائَِمًة بَِأْطِعَمتِي اْلُمَفضَّ

اْلَمْوُجوَدَة ِفيَها.

َزْيُتوٌن



ُة حَّ ال�صِّ

120 ُة حَّ ال�صِّ

ُة يَّ حِّ الَحَياُة الصِّ
َياِضيَُّة َعَلى   َأْحِرُص ُكلَّ َيْوٍم َعَلى َأْن َأُكوَن َنِشيًطا. ُتَحافُِظ التََّماِريُن الرِّ

. ِة َقْلبِي َوِرَئَتيَّ ِصحَّ

ٍة َجيَِّدٍة َوَنْحُن َننُْمو. ُيساِعُدنا األَطِبَّاُء َوَأطِبَّاُء األَْسناِن َأْن َنُكوَن بِِصحَّ

ُب اأَُجرِّ

ياَضَة ِخالَل  ُأْسبوٍع. ٍة أماِرُس ِفيَها الرِّ ُل ُكلَّ َمرَّ ُأَسجِّ

اأَُراِجــُع َطبيــَب اْلع�ِئلِة َوَطبيَب االأَ�ْصــن�ِن  ↑
. ِب�َصْكٍل َدْوِرٍيّ

ِة  ↑ حَّ ٌة ِل�صِ ُة ُمِهمَّ ي��صيَّ َم�ريــــُن الرِّ التَّ
اأَْج�َص�ِمن�.



ُة121 حَّ ال�صِّ

ِة ِجْسِمي َأْعَتنِي بِصحَّ

ُس بُِصُعوَبٍة. ِة؛ َفُهَو َيْجَعُلنَا َنَتنَفَّ حَّ التَّْدِخيُن َضارٌّ بِالصِّ

ُب اأَُجرِّ

ُح ِفَيهــا َمَضارَّ  َأْعَمــُل َلْوَحــًة ُأَوضِّ
ُزَمالئِي  َعَلى  َوَأْعِرُضَهــا  ْدِخيِن،  التَّ

. فَّ ِفي الصَّ

َواَء الَّذي  ↑  اأََتن�َوُل الــدَّ
بيُب.  ُفُه ِلي الطَّ َي�صِ

ِة ِج�ْصِمي. حَّ ِبُعَه� ِللْعِتَن�ِء ِب�صِ ُرِق الَِّتي اأَتَّ ↓  َبْع�ُس الطُّ

اأَْعَتِني ِبَنْف�ِسي

َتِحمُّ ِباْنِتظاٍم. اأَ�سْ

اأِو  ِباْلُفْر�ساِة  َناني  اأَ�سْ ُف  اأَُنظِّ
ا. ال�سَواِك ثالَث مراٍت َيْوميًّ

اأَِقُف ُمْنَت�ِسَب اْلقاَمِة.

اأَناُم مبكًرا ولَوْقٍت كاٍف. 



الَمُة ال�سَّ

الَمُة داِخَل الَمنِْزِل  السَّ

ِمْن َأْجِل َسالَمتِي َداِخَل اْلَمنِْزِل، َفَأَنا:
• ال َأْلِمُس األَْشــَياَء اْلَخطَِرَة، َوبُِســْرَعٍة ُأْخبُِر َعنَْها 

َأَحَد اْلِكَباِر.
ُق َشْيًئا ال َأْعِرُفُه. • ال َأَتَذوَّ

• َأْخُرُج بُِسْرَعٍة في َحاَلِة ُحُدوِث َحِريٍق.
َر اللَُّه-  وإِذا اْشــَتَعَلِت النَّاُر فِي َمالبِِســي -ال َقدَّ
فإنَّني َأَتَوقَُّف، َأْنِزُل إَِلى األْرِض، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى 

األَْرِض بُِسرَعٍة لَِكْي ُأْطِفَئَها   

↑ اأَن� ال اأَْلِم�ُس َهِذِه االأَ�ْصي�َء.

ٌف قُّ َتوَّ

ُنُزوٌل اإَِلى االأَْر�ِس

َتَدْحُرٌج

ُب اأَُجرِّ

ُب َعَلى إِْطَفــاِء النَّاِر َأَمــاَم َأْقِرَباِئي؛ َأِقُف،  َأَتــَدرَّ
َوَأْنَحنِي، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى األَْرِض بُِسْرَعٍة.  

لَمُة ال�صَّ
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الَمُة خاِرَج الَمْنِزِل السَّ
الَِيَة: بُِع اْلَقَواِعَد التَّ ِمْن َأْجِل َساَلَمتِي َخاِرَج الَمْنِزِل، َفَأَنا َأتَّ

ــ�ِرَع ِمَن اْلَمك�ِن  ↑ اأَْقَطِعُ ال�صَّ
�ِس ِلْلُم�َصــ�ِة. اْلُمَخ�صَّ

↑ اأْلَب�ــُس اْلُخوَذَة ِعْنَد ُرُكوِب 
اْلَهواِئيَّةِ. اَجِة  رَّ الدَّ

يَّةِ. َي��صِ ُ َقَواِعــَد اللُّْعَبِة الرِّ ِبع َم�ِن ِعْنَد ُرُكوِب ↑ اأَتَّ ــُع ِحَزاَم االأَ ↑ اأَ�صَ
�َرِة. يَّ ال�صَّ

ُب اأَُجرِّ
ُحَها. ابَِقِة، َوَأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ َأْخَتاُر إِْحَدى اْلَقَواِعِد السَّ
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ها.  الَب�ِدَرُة: َنْبَتٌة َصِغيرٌة ِفي بَِداَيِة ُنُموِّ

ُة  ُســُه. َتْحتاُج اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ االأُْك�ِصــِجيُن: َغاٌز ِفي اْلَهواِء الَّذي َنَتَنفَّ
إَِلى اأُلْكِسِجيِن.

ااْلأَ�ْصَم�ُك: فَقاِرَياٌت ُيَغِطي َأْجَساَمَها ُقُشوٌر، َوَتِعيُش ِفي اْلـَماِء.

باِت َيْنُبُت َوَيِصيُر َنَباًتا َجِديًدا. َتْنُبُت اْلَبْذَرُة بَِتَواُفِر  الَبــْذَرُة: ُجْزٌء ِمَن النَّ
ْفِء َواْلَهواِء َلها. اْلَماِء َوالدِّ

َة َحَياتِِه َبْيَن الَماِء  : َحَيواٌن َيْبَدُأ َحَياَتُه ِفــي اْلَماِء، َوَيْقِضي َبِقيَّ الَبرَم�ِئــيُّ
  . َلَمْنَدُر َحَيَواٌن َبرَمائيٌّ َواْلَيابَِسِة. السَّ

وُف، َوُيْرِضُع  ُر َأِو اْلَفْرُو َأِو الصُّ ــعْ ُه الشَّ ي ِجْســمَ : َحَيواٌن ُيَغطِّ ْدِييُّ الثَّ
 . ِصَغاَرُه اْلَحِليَب. اأَلَسُد َحَيواٌن َثْديِيٌّ

الَح�َصــَرُة: َحَيواٌن َلُه ِســتُّ َأْرُجٍل، َوَقْرَنا اْستِْشــعاٍر، َوِغطاٌء َخارِجيٌّ 
ْمَلُة َحَشَرٌة. ُصْلٌب. النَّ

ْهَرِة ُيْسِهُم في إِْنتاِج اْلُبُذوِر. ُيْمِكُن  ُحُبوُب اللَّق�ِح: َمْسُحوٌق داِخَل الزَّ
قاِح ِمْن َزْهَرٍة إِلى ُأْخرى. َأْن َتْنَتِقَل ُحُبوُب اللَّ

َطَلح�ُت الُم�صْ

َدْوَرُة اْلَحيــ�ِة: ُتَبيُِّن َكْيَف َيْبَدُأ اْلَحَيَواُن اْلَحيــاَة، َوَيْنُمو َوَيِعيُش َحتَّى 
ُح َدْوَرَة َحَياِة الَفَراَشِة. وَرُة ُتْوضِّ ُيْصبَِح َكبيًرا وَلُه ِصغاٌر، ُثمَّ َيُموُت. الصُّ
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ــْمِس  اْلغ�َبــُة: َمْوِطٌن َيْحُصُل َعَلى َما َيْكفي ِمَن اأَلْمطاِر َوَضْوِء الشَّ
ًدا. َتِعيُش ِغْزالٌن َكثيَرٌة في اْلغاَبِة. لَِتْنُمَو فيِه اأَلْشجاُر َجيِّ

يُش. ُيوُر: َحَيَواَناٌت ُيَغِطي ِجْسَمَها الرِّ الطُّ

ا. ، َأَْمطاُرُه َقِليَلٌة ِجدًّ ُة: َمْوِطٌن َحارٌّ َجافٌّ ْحَراُء اْلَح�رَّ ال�صَّ

ْرتِيَب الَّــِذي َتْحُصُل بِِه اْلَمْخُلوَقاُت  ُح التَّ ــُة: ُتَوضِّ ْل�ِصــَلُة اْلِغَذاِئيَّ ال�صِّ
ْمِس.  ُة بِالشَّ ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَّ ُة َعَلى اْلِغَذاِء. َتْبَدُأ السِّ اْلَحيَّ

ُن اْلُبُذوَر َأِو الثِّماَر. باِت الَِّذي ُيَكوِّ ْهَرُة: ُجْزُء النَّ الزَّ

ــْرَنَقُة(: َمْرَحَلٌة في َدْوَرِة َحياِة اْلَفَراَشــِة َتْأتِي َبْعَد َأْن  الَعــْذَراء )ال�صَّ
ْرَنَقُة َتَتَدلَّى ِمَن اْلُغْصِن. َتْصَنَع اْلَيَرَقُة ِقْشَرًة ُصْلَبًة َحْوَلها. الشَّ

اْلغ�َبُة الَمِطيَرُة: َمْوِطٌن َتْسُقُط فيِه اأَلْمطاُر ُكلَّ َيْومٍ َتْقريًبا. َأْنواٌع َكثيَرٌة 
باتاِت َواْلَحَيواناِت َتِعيُش ِفي اْلغاَبِة الَمِطيرِة. ِمَن النَّ

ْحِليُة  . السِّ ى بِاْلَحراِشِفِ ٌ َوُمَغطًّ َواِحــُف: َحَيَواَناٌت ِجْلُدَها َخِشــن الزَّ
َحَيواٌن زاِحٌف.

الَفِري�َصُة: َحَيواٌن َيْأُكُلُه َحَيواٌن ُمْفَتِرٌس. 
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. اْلَحَيَواَناُت  مالِيِّ ا ُتوَجُد بِاْلُقْرِب ِمَن اْلُقْطِب الشَّ الِمْنَطَقُة َاْلُقْطبيَُّة: ِمْنَطَقٌة باِرَدٌة ِجدًّ
ْفَء، َوُتَساِعُدها َعَلى االْختَِباِء. ِة َلَها ِفَراٌء َبْيَضاُء َسِميكٌة، َتْمَنُحها الدِّ ِفي اْلِمْنَطَقِة اْلُقْطبِيَّ

َباَتاُت َواْلَحَيَواَنــاُت. َقْد َيكوُن اْلَموِطُن  الَمْوِطــُن:  َمــَكاٌن َتِعيُش فيِه النَّ
َياِح َأْو َباِرًدا. ا َأْو َكثِيَر الرِّ َرْطًبا، َأْو َجافًّ

ِمَن  َتْخُرَج  َأْن  َبْعَد  اْلَحَيواناِت،  َبْعِض  َحياِة  َدْوَرِة  ِفي  َمْرَحَلٌة  الَيَرَقُة: 
اْلَبْيَضِة. َصِغيُر اْلَفَراَشِة َيَرَقٌة.

ى َعَلْيها. الُمْفَتِر�ُس: َحَيواٌن َيْصطاُد َحَيواناٍت ُأْخَرى لَِيَتَغذَّ

باتاُت  ُخوُر. َتْسَتْخِدُم النَّ ُن ِمْنَها الصُّ ٍة َتَتَكوَّ ْلَبٌة َغْيُر َحيَّ الَمَع�ِدُن: َأْجَزاٌء صُّ
ائَِبَة ِفي الَماِء لَِتْنُمَو. اْلَمَعاِدَن اْلَمْوُجوَدَة ِفي اأَلْرِض َوالذَّ

126 َطَلحاُت الُم�صْ



َطَلحاُت127 الُم�صْ



ُة الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ

128 ُة الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ

َت�ِئِج  اْستِْخَداُم َما ُيالَحُظ لَِتْفِسيِر َما َحَدَث. ا�ْصِتْخَل�ُس النَّ

ٍة ُثمَّ َتْجِريُبَها. �ُء َوْضُع ُخطَّ اال�ْصِتْق�صَ

؟

ابَِقِة لَِمْعِرَفِة َشْيٍء َما. اال�ْصِتْنَت�ُج اْستِْخَداُم الَمْعُلوَماِت السَّ

الِي ُثمَّ  ِل ُثمَّ التَّ ث َأْو َعْرُض اأَلْحــَداِث، اأَلوَّ َتْرِتيُب االأَ�ْصــَي�ِء التََّحــدُّ
اأَلِخيِر.

َت�ْصِجيُل الَبَي�َن�ِت ِكَتاَبُة َما ُياَلَحُظ.

ُ ة البَطَّ

ُ احلَمَامَة

لَْحفاة ال�شُّ

وُل؟ َما الطُّ
3 �شم

5 �شم

2 �شم

ِنيُف َوْضُع األْشَياِء الُمَتَشابَِهِة ِفي َمْجُموَعاٍت. التَّ�صْ

ُة الَمَه�َراُت الِعْلِميَّ



ُة129 الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ

ُة الَمَه�َراُت الِعْلِميَّ

ْسِم َأْو بَِطْرِح  ُل ُمَشاَرَكُة اآلَخِريَن بِالَمْعُلوَماِت، بِالِكَتاَبِة َأْو بِالرَّ َوا�صُ التَّ
اأَلْفَكاِر.

ِتْعَمالِت الَماِء َعَدُد َمّراِت ا�سْ
ْرِب في ال�سُّ

ُحوِن ِل ال�سُّ في َغ�سْ

َباَحِة في ال�سِّ
في اْلُو�ُسوِء

ِع َما َسَيْحُدُث. ُع اْستِْخَداُم َما َسَبَق َمْعِرَفُتُه لَِتَوقُّ َوقُّ التَّ

؟

َعَمُل َنُموَذٍج  َتْصِميُم َشْيٍء َما لَِتْوِضيِح َشْكِل َشْيٍء آَخَر.

ِك، َأْو ُطولِِه، َأْو َمْعِرَفِة َدَرَجِة َحَراَرتِِه. ْيِء الُمَتَحرِّ الِقَي��ُس إِيَجاُد ُبْعِد الشَّ

ِف اأَلْشَياِء واأَلْحَداِث. الُمَلَحَظُة اْستِْعَماُل الَحَواسِّ لَِتَعرُّ

َشاُبِه َوَأْوُجِه االْختاَِلِف َبْيَن اأَلْشَياِء. الُمَق�َرَنُة ِذْكُر َأْوُجِه التَّ

اْخِتالٌفاْخِتالٌف تَ�شابٌُه

ِكالُهما لَُه 
اأَْجِنَحٌة 

ِكالُهما يَطيرُ

َرٌة   َح�شَ
َعَدُد اأَرُْجِلها 6 
ُمها  يَتَكَّوُن ِج�شْ

ِمْن ثاَلثَِة 
اأَْجزاٍء

 طاِئٌر 
َعَدُد اأرُْجِلِه 2 

يَكْ�شوُه الرِّي�شُ




