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تــدريـــ�س لـــتــعلـيــــم  ا وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها ــى  ــل ع ــه  ــع ــب وط الــكــتــاب  هــــذا 
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ُة الَمَهاَراُت الِعلِميَّ

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

10 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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لأن الضفدع يستطيع القفز لمسافة طويلة لذلك تمكن من الجلوس على الورقة



16

ُم الُعَلَماُء َأْشَياَء َجِديَدًة؟  َكْيَف َيَتَعلَّ

نِي  ي َفإِنَّ ُم الُعَلماُء َأْشـياَء َجِديَدًة بِاالْسـتِْقصاِء. ِعنَْدمـا اأَ�سَتْق�سِ َيَتَعلَّ
ُبها.  َأَضُع ُخطًَّة، ُثمَّ ُأَجرِّ

ــُع َفَأَنا  ُعـوَن اإِلجاَبـَة. ِعنَْدما اأََتَوقَّ َيْطـَرُح الُعَلَماُء ُسـَؤاالً، ُثـمَّ َيَتَوقَّ
ُأَحاِوُل َمْعِرَفَة ما َسَيْحُدُث، ُمْعَتِمًدا َعَلى َما َلَديَّ ِمْن َمْعُلوماٍت. 

ِغيِر، ُثـمَّ َأِصُف َكْيَف  ْفَدِع الصَّ َأْنُظـُر إَلـى ُصوَرَتْي َأبِي ُذَنْيَبـٍة َوالضِّ
ُه. ْفَدِع ِعنَْدما يكَتِمُل ُنموُّ َسَيِصيُر َشْكُل الضِّ

غيٌر ْفَدٌع �سَ ؟�سِ اأَبو ُذَنْيَبٍة

؟

16 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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سيصبح ضفدع كامل شبيه بأبويه



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

17

َح َما  تاِئــَج َفإِنَّني َأْسـَتْخِدُم ُملَحَظاتِي لَِكـْي ُأَوضِّ ِعنَْدمـا اأَ�ْسَتْخِل�ــسُ النَّ
ُلوا إَِلـى َأنَّ َأَبا ُذَنْيَبٍة  َيْحـُدُث. الُعَلَماُء َيْسـَتْخِلُصوَن النَّتاِئَج؛ َفَقْد َتَوصَّ

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

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

ُة17 الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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مهارة التصنيف
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أريد أن أدرس عن عالم البحار والحيوانات التي تعيش فيه وكيف تعيش تحت الماء



ُ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

monms
Typewriter
يتحرك الضفدع بإستخدام كل من أرجله الخلفية والأمامية أثناء السباحة



ْفَدُع؟ ُك ال�سِّ َكْيَف َيَتَحرَّ
الُخُطواُت

ُر  ْفَحـِة، َوُأَفكِّ ـَوَر فِي َهـِذِه الصَّ ـُص الصُّ اأُلِحُظ. َأَتَفحَّ  1 

َفاِدُع؟  ُك الضَّ َكْيَف َتَتَحرَّ

تي  ــُل الَبياناِت. َأْكُتـُب قاِئَمـًة بِالطُّـُرِق الُمْخَتِلَفِة الَّ اأُ�َسجِّ  2 

ْفَدُع. ُك بَِها الضِّ َيَتَحرَّ

تاِئَج. ُأِضيـُف إِلـى قاِئَمتِي َأْجزاَء ِجْسـِم  اأَ�ْسَتْخِل�ــسُ النَّ  3 

ْفَدِع اّلتي َيْسَتْعِمُلها فِي ُكلِّ َطِريَقٍة ِمْن ُطُرِق َحَرَكتِِه.  الضِّ

َفاِدُع؟ ُك الضَّ ُل. َكْيَف َتـَتَحرَّ اأََتوا�سَ  4 

ُة19 ريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ
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تتحرك بإستخدام قائمتيها 
الخلفيتين
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تتحرك بإستخدام كل من أرجلها الأمامية والخلفية وتسبح في الماء عن طريق القدمين والأصابع 
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تتحرك الضفادع بإستخدم كل من أرجلها الأمامية والخلفية



ِكُن �أَْن َيْقِفَزها ُكلُّ �ِسْفَدٍع؟ تي ُيْ تاِئُج / َما �مل�َساَفُة �لَّ �لنَّ

ْفَدُع �ل�سِّ

َدُع 1 ْفْ �ل�سِّ

َدُع 2 ْفْ �ل�سِّ

�مُلحاَوَلُة �لأوىل

20 �سم

25 �سم

�مُلحاَوَلُة �لّثاِلَثُة�مُلحاَوَلُة �لّثاِنَيُة

ُل إَِلْيَها؟ تائُِج الَّتي َأَتَوصَّ َما النَّ

تاِئَج  ُل النَّ اأُ�َسجِّ

تي َيْقِفُزها ُكلُّ  َرَسـَم َخالٌِد َجْدَوالً ُيَبيُِّن فيِه الَمسـاَفَة الَّ
ِضْفَدٍع.

ِة اأُعيُد َتْنفيَذ الُخطَّ

َب َخالٌِد َأْن َيْقِفَز ُكلُّ ِضْفَدعٍ َثلَث َمّراٍت، َوَسـاَعَده َذلَِك َعلى   َجـرَّ
َل إَِلْيَها َصِحيَحًة.  تي َتَوصَّ َمْعِرَفِة َما إَِذا َكاَنِت النَّتاِئُج الَّ

22 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



تاِئَج اأَ�ْسَتْخِل�ُس النَّ

َر َخالٌِد َنتاِئَج َتْجِرَبتِِه. َفسَّ

ـَل إَلْيَها َمَع  تي َتَوصَّ ناَقَش َخالِـٌد النَّتاِئَج الَّ
. َوَقـْد ُيَؤدِّي َهـذا إَِلى  فِّ ُزَملِئـِه فِـي الصَّ
التَّْفِكيِر فِي ُسـَؤاٍل َجِديٍد َوَتنِْفيِذ اْستِْقَصاٍء 

َجِديٍد.  

ريَقَة  َع �لطَّ ِ َت�ستطيُع �أْن َتتبَّ

َتْق�سي . َة ِعنَدما َت�سْ �لِعْلميَّ

ُة ريَقُة الِعْلميَّ الطَّ

اأُلِحُظ

اأَ�ْساأَُل �سوؤاًل

ُع اأََتَوقَّ

ًة ُع ُخطَّ اأَ�سَ

َة ُذ الُخطَّ اأَنفِّ

َتاِئَج ُل النَّ اأُ�َسجِّ

ِة اأُِعيُد َتنِفِيَذ الُخطَّ

تاِئَج اأَ�ْسَتْخِل�ُس النَّ

يَُّة َأْن َيَضَع الُعَلَمـاُء ُخطًَّة؟ . 1 َما َأَهمِّ

ُل الُعَلَمـاُء ُخَطَطُهْم؟ . 2 َأْكُتُب. لَِماَذا ُيَسجِّ   

ُة23 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ
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الخطة مهمة للعلماء الأخرين لإتباعها ومعرفة هل سيحصلون على النتائج نفسها وتغييرها إذا لم يتحقق الهدف كما أنها مهمة للناس الأخرين ليعرفوا كيف إستطاع العلماء الحصول على هذه النتائج 
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حتى لا ينسوا الخطوات التي سيقومون بها ويتبعها الأخرون



الَوْحَدُة الأُوَلى

ـبـَاَتـاُت َوالـَحَيَواَنـاُت النَّ

َباَتاِت. ى َبْعُض الَحَيَواَناِت َعَلى النَّ َتَتَغذَّ

َقــاَل َتَعاَلــى: 

الغا�سية



ُل ُل الأَوَّ 28الَف�سْ

َقــاَل َتَعاَلــى: زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک رب   النباأ

َقــاَل َتَعاَلــى: زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک رب   النباأ

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  النشاط: قم 
اجعله  ثم  الغداء،  وجبة  على  لطفلك/لطفلتك 

يقارن بين أشكال البذور المختلفة.

اأ�سرتي العزيزة

ُل ُل الأَوَّ اْلَف�سْ

باتاُت النَّ
َباَتاُت وَتَتَغيَُّر؟   َكْيَف َتْنُمو النَّ
....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ا؟ ُلوًقا َحيًّ ْيُءَمْ َكْيَف اأَْعِرُف َما اإَِذا َكاَن ال�سَّ

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َباَتاُت َنَباَتاٍت اأُْخَرى؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ
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تنمو النباتات من بذرة ثم تصبح بادرة وتنمو البادرة لتصبح نبات مكتمل النمو ينتج بذور جديدة



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْهِيَئُة 30التَّ

َحاَجاُت الـَمْخُلوَقاِت 
ِة اْلَحيَّ

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

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الحيوانات والنباتات هم المخلوقات الحية لأنها مخلوقات تنمو وتحتاج إلى الماء والهواء والغذاء والمكان المناسب للعيش



ال�ْسِتْك�َساُف 31

َباَتاِت ِلَكْي َتِعي�َس؟ َما الَِّذي َتْحَتاُج اإَِلْيِه اأَْوَراُق النَّ

الُخُطواُت

 1 َأَضـُع َنْبَتَتْيـِن فِـي َمـَكاٍن ُمْشـِمٍس، ُثـمَّ ُأَغطِّـي َأْوَراَق 

إِْحداُهَمـــا بِــَوَرِق األَُلوِمنُْيــوِم. ُأَحافِـُظ َعَلـى التُّْرَبِة 
َرْطَبًة فِي األَِصيَصْيِن.

ُع. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النَّْبَتَتْيِن َبْعَد ُأْسُبوٍع؟  2 اأََتَوقَّ

ُل اْلَبياَناِت. َأْكُتُب َما ُأالِحُظُه ِخلَل ُأْسُبوٍع.  3 اأُ�َسجِّ

ِذي َتْحتـاُج إَِلْيِه  َعاتِـي َصِحيَحًة؟ َمـا الَّ  4 َهـْل َكاَنـْت َتَوقُّ

األَْوَراُق؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

عُ. َمـاَذا َيْحـُدُث إَِذا َرَفْعـُت َوَرَق األَُلوِمنُْيوِم   5 اأََتَوقَّ

َعْن َأْوَراِق النَّْبَتِة الُمَغطَّاِة؟

ِعـي  َتَوقُّ َهـْل كاَن  ُأْسـُبوٍع.  َة  ُمـدَّ النَّْبَتـَة  ُأالِحــُظ   
َصِحيًحا؟

َنْبَتَتْيِن

َوَرِق اأَُلوِمْنُيوم

اأَْحَتاُج اإلى:

1الخطوُة

بأ
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تنمو أوراق النبته أ بينما تذبل أوراق النبته ب
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النبته أ تنمو وتكبر بينما النبته ب تذبل أوراقها وتصبح صفراء 
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نعم تحتاج أوراق النبات إلى الماء والهواء والغذاء لتصنع الغذاء فتنمو وتكبر
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ستبدأ أوراق النبات في الإزدهار مره أخرى ويخضر لونها
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نعم كان توقعي صحيحا إخضر لونها من جديد



َبْذَرٌة َناِبَتٌة )َباِدَرٌة(

النََّباَتـاُت َأْيًضـا َمْخُلوَقـاٌت َحيَّـٌة، وَلِكـْن، َلْيَس ِمَن 
ْهِل َعَلْينَا ُملَحَظُة َذلَِك.  السَّ

َنْحَتـاُج إَِلـى ُمراَقَبـِة النََّباَتـاِت َفْتـَرًة ُمَعيَّنَـًة؛ لَِكْي 
ُنلِحَظ َأنَّها َتنُْمو َوَتَتَغيَُّر.

َتْحَتـاُج النََّباَتـاُت إَِلى اْلَهـَواِء َواْلَمـاِء َوالَمَكاِن 
الُمناِسـِب لَِكـْي َتِعيـَش َوَتنُْمـَو، َكمـا َتْحتاُج 

النََّباَتاُت َأْيًضا إِلى اْلِغَذاِء.

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

ْم�ِس َي�ْسَتْغِرُق ُمْعَظمَ  اِع ال�سَّ  ↓ َنَباُت َتبَّ
ُه.  ْيِف َحتَّى َيْكَتِمَل ُنُموُّ ِل ال�سَّ اأَ�ْسُهِر َف�سْ

ِغيٌر ُموَِّنَباٌت �سَ َنباٌت ُمْكَتِمُل النُّ

   َمـا الَّـِذي َتْحَتـاُج إَِلْيـِه اْلَمْخُلوَقاُت 
ْي َتْنُمَو؟ ُة لَِكَ اْلَحيَّ

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ 33
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اأُلِحُظ َنَبـــاًتا أِلَرى َأيُّ 
اأَلْجزاِء َيْمَتصُّ اْلَماَء.

باتاُت ِغَذاَءَها؟ َكْيَف َتْصَنُع النَّ

ُه لِلنََّباَتاِت َأْجَزاًء ُتَسـاِعُدَها َعَلى ُصنِْع اْلِغَذاِء.  َخَلـَق اللَّ
ـْمِس َواْلَهـَواِء َواْلَماِء  َتْحتـاُج النََّباَتـاُت إَِلى َضـْوِء الشَّ
َها فِي ُصوَرِة أْمـَلٍح َذاِئَبٍة لَِتْصنََع  َوالَمَعـاِدِن التي َتْمَتصُّ

ِغَذاَءَها. الَمَعاِدُن َأْجَزاٌء ُصْلَبٌة َغْيُر َحيٍَّة ِمَن التُّْرَبِة.

الأَْوراُق َتاأُْخُذ اْلَهَواَء، َوَت�ْسَتْخِدُم 
َنَع اْلِغذاَء. ْم�ِس ِلَت�سْ ْوَء ال�سَّ �سَ

باَت،  النَّ َتْدَعُم  اُق  ال�سَّ
َوَت�ْسَمُح ِلْلَماِء َواْلِغَذاِء 

ِباِلْنِتقاِل ِخلَلُه.

ْرَبِة، َوَتاأُْخُذ  باَت في التُّ ُت النَّ اْلُجُذوُر ُتَثبِّ
اِئَبَة.  ْرَبِة اْلماَء َوالأَْمَلَح الذَّ ِمَن التُّ
وَبْع�ُس اْلُجُذوِر َيُكوُن َمْخَزًنا ِلْلِغَذاِء.

َنُع اْلِغَذاَء َباَتاُت َت�سْ النَّ

الُمْخَتِلَفِة  َباِت  النَّ َأْجَزاِء  َدْوُر  َما 
ِفي ُصْنِع الِغَذاِء؟

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 34ال�سَّ
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ْقِويُم التَّ 35

اأُقاِرُن. 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

  �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ 

ُح َكْيَف َتْنُبُت اْلُبُذوُر وَتْنُمو، َوِفي َأَيِّ اتِّجاٍه َتْنُمو اْلُجُذوُر،  َأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ
اُق َواأَلْوَراُق. َوِفي َأيِّ اتَِّجاٍه َتْنُمو السَّ

َباَتاُت ُتْنِتُج َغاَز الأُْك�سِجيِن   ↓ َهِذِه النَّ
ِزَم ِلَحَياِة الإِْن�َساِن َ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
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ُع َو�سُّ 36الإِْثَراُء والتَّ

َزْهَرُة الَيا�َسِميِن

اِء: الُمَلَحَظُة َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ
َف  َتَعرَّ ـي أِلَ ِعْنَدَمـا اأَُلِحــُظ َأْسـَتْخِدُم َحَواسِّ
َرى َوَأْسـَمَع  ـي أِلَ اأَلْشـَياَء. َأْسـَتْخِدُم َحَواسِّ

. َق َوَأُشمَّ َوُأِحسَّ َوَأَتَذوَّ

اأََتَعلَُّم ←

َف  أِلََتَعـرَّ ـي  َحَواسِّ َأْسـَتْخِدَم  َأْن  ُيْمِكـُن 
األَْزَهـاَر. َوُيْمِكنُنِي َعَمُل َلْوَحٍة أِلَْكُتَب َعَلْيَها 

ُمَلَحَظاتِي.

�َبٌةٌ ِلالأَْزَهاِر َر�ِئَحٌةٌ َجذَّ

�لَيَا�َسِميُن

�أََرى

َر�ُق َمْل�َساِء�أَْلِم�ُش
ْ

َتْبُدو �لأَو

َمُع �أَ�سْ

ٌٌ�أَ�ُسمُّ
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ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ 37

ُب ← اأَُجرِّ

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

�َسَجَرُة الأَثِل َنَباُت اليوكا

ْهَرِة؟ ِف َلْوِن الزَّ تِي اْسَتْخَدْمُتَها لَِتَعرُّ ُة الَّ تِي اْخَتْرُتَها؟ َما الَحاسَّ ْهَرِة الَّ  1 َما َلْوُن الزَّ

َها؟ تِي ُأِحسُّ ُع َأْن َيُكوَن َمْلَمُس األَْوَراِق الَّ  2 َكْيَف َأَتَوقَّ

 3   اأَْكُتُب َعْن. َأْبَحُث َعْن َزْهَرٍة ُأْخَرى، َوُأَقاِرُن َبْينَُهَما. 
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ْهِيَئُة 38التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

َباَتاُت ُتْنِتُج َنَباَتاٍت  النَّ
َجِديَدًة

اأَْيَن ُتوَجُد اْلُبُذوُر ِفي َهذا النََّباِت؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ال�ْسِتْك�َساُف 39

ما اأَْجزاُء اْلَبْذَرِة؟
الُخُطَواُت

 1 اأُلِحُظ. َكْيَف َيْبُدو َسْطُح َبْذَرِة اْلَفاُصولَياِء اْلَجافَِّة؟

  َأْسَتْخِدُم َعَدَسًة ُمَكبَِّرًة. َماَذا ُأَشاِهُد؟

ُع َأْن َيُكوَن َداِخَل اْلَبْذَرِة الَجاَفِة. . َأْرُسُم َما َأَتَوقَّ ُعُ  2 اأََتَوقَّ

ْطَبَة، ُثمَّ ُأالِحُظها بِاْسـتِْخداِم اْلَعَدَسـِة   3 َأْفَتـُح اْلَبـْذَرَة الرَّ

اْلُمَكبَِّرِة، َوَأْرُسُم َما ُأَشاِهُدُه.

ْسَمْيِن، فِيَم َيَتشاَبهاِن، َوفِيَم َيْخَتِلفاِن؟  4 اأُقاِرُن َبْيَن الرَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ـًة،  َوَجافَّ َرْطَبـًة  ُأْخـَرى  ُبـُذوًرا   5 اأُلِحُظ. َأْفَحـُص 

َوُأَقاِرُن َبْينََها.

ٍة ولَياَء جافَّ َبْذَرِة َفا�سُ

ولَياَء َرْطَبٍة َبْذَرِة َفا�سُ

َرٍة َعَد�َسٍة ُمَكبِّ

اأَْحَتاُج اإلى:

3الخطوُة
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ِ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

ُتَسـاِعُد اْلَحَيواناُت ـ َوِمنَْها الطُُّيـوُر َ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 ِفيها ُبُذوٌر.  َوُي�سْ

ــــــاُم ـمَّ ال�سَّ

َت�ْسُقـــــــُط ُحـبـُـــوُب اللََّقــاِح َعَلــى َهذا اْلُجــْزِء ِمَن 
ْهَرِة، ِلُت�ساِعَد َعَلى َتْكويِن اْلُبُذوِر. الزَّ

ُحبـُوُب اللََّقاِح 

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
كيَف ُتْنِتُج النََّباَتاُت َنَباَتاٍت اأُْخَرى؟

الُمْفَرَداُت
ْهَرُة الزَّ
الَبْذَرُة

ُحُبوُب اللََّقاِح
َدْوَرُة الَحَياِة

←

←

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 40ال�سَّ
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ُه -ُسـْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-  ُتَرى، لَِماَذا َجَعَل اللَّ  
لَِبْعِض اْلُبذوِر ُقُشوًرا ُصْلَبًة؟

ٌة.    الُبُذوُر َمْخُلوقاٌت َحيَّ

ِة َأَْجـَزاٍء. َجِميُع  ُن اْلُبُذوُر ِمـْن ِعدَّ َتَتَكـوَّ
اْلُبُذوِر َلَها َأْغِلَفـٌة َتْحِميَها ِمَن اْلَجَفاِف، 

َبْل إنَّ َبْعَضَها َلُه ُقشوٌر ُصْلَبٌة.

وَداِنيِّ ↑ ُبُذوُر اْلُفوِل ال�سُّ

يٌّ  ْلَبٌة، َوَلْوُنها ُبنِّ وَداِنيِّ �سُ ِق�ْسَرُة اْلُفــوِل ال�سُّ
َفاِتٌح.

يٌّ َغاِمٌق. ِغلُف اْلَبْذَرِة َرِقيٌق، َوَلْوُنُه ُبنِّ

ِغيٌر �َسَيْنُمو  َهَذا اْلُجــْزُء )الَجِنيُن( َنَباٌت �سَ
َوَيْكُبُر.

ِغيِر  باِت ال�سَّ ُر ِغَذاًء ِللنَّ َهِذِه الأَْجَزاُء ُتَوفِّ
ِلَكي َيْنُمَو.

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 42ال�سَّ
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اِن مَّ َدْوَرُة َحـَيـاِة �سـََجـَرِة الرُّ

َكْيَف َتْنُمو اْلُبُذوُر؟

َدْوَرُة اْلَحَياِة ُتَبيُِّن َكْيَف َينُْمو اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ َوَيِعيُش، 
َوُينْتِـُج اْلَمِزيَد ِمـْن َنْوِعِه، ُثمَّ َيُموُت. َتْبـَدُأ َدْوَرُة َحَياِة 
النَّبـاِت بَِبـْذَرٍة، يْحَتـاُج َجنِينَُها إَِلى َمـَكاٍن َدافٍِئ َوماٍء 

َوِغذاٍء لَِينُْمَو.

اأُلِحــــُظ اْلــُبــُذوَر َداِخــَل 
اَحـِة، ُثـمَّ َأِصُف َكْيَف  فَّ التُّ

َمَرُة اْلُبُذوَر. َتْحِمي الثَّ

اِن اْلَكبيَرُة  مَّ اأَ�ْسجاُر الرُّ
ُتْنِتُج اأَْزَهاًرا.

يُر  َقْد َتْنُبُت اْلَبْذَرُة َفَت�سِ
باِدَرًة اأَْو َتْنَتِقُل اإَِلى اأََماِكَن 

اأُْخَرى.

يُر  َتْنُمــو اْلبــاِدَرُة َفَت�سِ
اٍن َكبيَرًة.  �َسَجَرَة ُرمَّ

ُل الأَْزَهــاُر اإَِلى ِثَماِر  َتَتَحــوَّ
اِن الّلِذيَذِة، َوِبَداِخِلَها  مَّ الرُّ

اْلُبُذوُر.

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

اِن َبْعَد َأْن َتنُْمَو؟ مَّ َماَذا َتِصيُر َبْذَرُة الرُّ  

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ 43
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ُمْعَظـُم النََّباَتاِت َلَها َدْوَرُة َحياٍة ُتَماثُِل َدْوَرَة 
. لِـُكلِّ َنـْوٍع ِمـْن َأْنـَواِع  َحَيـاِة النَّبـاِت األُمِّ
النََّباَتـاِت َدْوَرُة َحَيـاٍة َتْخَتِلُف َعـْن َغْيِرَها. 
َة َأََسابِيَع، َوَبْعُضها  َبْعُض النَّباَتاِت َتِعيُش ِعدَّ

اآلَخُر َيِعيُش َسنََواٍت َطِويلًة.

ِخيُل َيِعي�ُس �َسَنَواٍت َطِويَلًة النَّ

َهِذِه الأَْع�َساُب َتِعي�ُس اأَ�َساِبيَع َقِليَلًة

َتاُبُع. َ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   �لُعُلوُم َو�ْل�سِّ
َأْغِسُل ثَِماَر َبْعِض النََّباَتاِت َوُبُذوَرها، ُثمَّ آُكُلها، وَأْذُكُر َأْسَماَءها.

ْقِويُم 44التَّ
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َما َعَدُد الُبُذوِر؟
َبْعُض الَفَواِكِه ِمْثل البِطِّيِخ َلها ُبُذوٌر َكثِيَرٌة، َوَبْعُضها 

اْح. اآلَخُر َلها ُبُذوٌر َقِليَلة ِمْثل الُتفَّ

َحلُّ الُم�ْسِكَلِة

َجَرِة َتْحَتِوي - 1 اٍح َعَلى الشَّ َأْفَتِرُض َأنَّ ُكلَّ َحبَِّة ُتفَّ
َعَلى َخْمـِس ُبُذوٍر، َفإَذا َقَطْعـُت َثلَث َ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
ُيْمكِنُنـي َرْسـُم َمْجُموَعٍة ِمَن 
َوِر لُِمساَعَدتِي َعلى إِجاَبِة  الصُّ

ؤاِل. السُّ

ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ 45
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ِل ِل الأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�سْ

ْهَرَة   الزَّ

 َدْوَرُة اْلَحياِة 

قاِح   ُحبوَب اللَّ

 اْلَبْذَرُة 

 اأُلْكِسجيِن

   

اِلَيِة ِباْلَكِلَمِة اْلُمَنا�ِسَبِة: اأَْملأُ اْلَفَراَغ ِفي ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

اْلَمْخُلـوُق اْلَحـيُّ - 1 َينُْمـو  ُتَبيِّــُن..................................................... َكْيـَف 
َوَيِعيُش، َوُينْتُِج اْلَمِزيَد ِمْن َنْوِعِه، ُثمَّ َيُموُت.

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

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

ــِذي َتْحتـاُج إَِلْيـــِه األَْزَهــاُر إِلْنتـاِج - 4 اْلَمْســُحوُق الَّ
ى ......................................................... اْلُبـُذوِر ُيَسـمَّ

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

ِل ِل الأَوَّ 46ُمراَجـَعـُة الَف�سْ
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اِلَيِة: اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

ِذي َتْحتاُج إَلْيِه الَباِدَرُة لَِكْي َتنُْمَو؟- 6 َما الَّ

ْوُن َوَشْكُل األَْوَراِق. - 7 وَرَتْيِن مْن َحْيُث اللَّ اأَُقاِرُن َبْيَن النََّباَتْيِن فِي الصُّ

َزْهَرُة الُكو�َسِةَزْهَرُة الْبَاِذْنَجاِن

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

َكْيَف َتنُْمو النََّباُتاُت َوَتَتَغيَُّر؟- 9

ِل47 ِل الأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�سْ
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ُل: َتْقِويُم الأََداِء ُل الأَوَّ 48الَف�سْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

النَّبَاتَاُت تُنِْتُج الِغَذاَء 

َباَتاُت الِغَذاَء؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ

تِي فِي األَْسَفِل َنُموَذًجا. ← َأْسَتْخِدُم ُصوَرَة النََّباِت الَّ

ُأَقطِّـُع النََّبـاَت إَِلى َأْجـَزاٍء ُمْخَتِلَفـٍة اْعتَِماًدا َعَلى  ←
ُد ِمْن ِقَطِع  تِي َسَأْسَتْخِدُمَها. َأَتَأكَّ َأْلَواِن األَْوَراِق الَّ

اِق َواألَْوَراِق. الُجُذوِر َوالسَّ

ُأْلِصـُق ُكلَّ ُجْزٍء َعَلى َوَرَقٍة َخْضـَراَء لَِعَمِل َنَباٍت  ←
َما. َوَأْكُتُب الُعنَْواَن ُمَقابَِل ُكلِّ ُجْزٍء.

ـُح َكْيَف  ← َأْكُتـُب ُجْمَلـًة ُمَقابِـَل ُكلِّ ُعنْـَواٍن ُتَوضِّ
ُتَساِعُد َهِذِه األَْجَزاُء النََّباَت َعَلى إِْنَتاِج الِغَذاِء.
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ِل: َتْقِويُم الأََداِء ُل الأَوَّ الَف�سْ 49

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

 1 َكْيَف َتْخَتلُِف النََّباَتاُت َعْن َباِقي الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة؟

ْمِس لُِتنْتَِج ِغَذاَءَها.أ.  َة الشَّ َتْسَتْخِدُم َأِشعَّ

َتْحَتاُج إَِلى الَهَواِء لَِتنُْمَو.ب. 

َتْحَتاُج إَِلى الَماِء لَِتِعيَش.ج. 

َتْشَغُل َمَكاًنا َصِغيًرا. د. 

وَرُة؟ ُحُه الصُّ  2 َما الَِّذي ُتَوضِّ

َكْيَف ُينْتُِج النََّباُت الِغَذاَء؟أ. 

َكْيَف ُينْتُِج النََّباُت َنَباَتاٍت َجِديَدًة؟ب. 

َكْيَف َينُْمو النََّباُت؟ َوَكْيَف َيَتَغيَُّر؟ج. 

َكْيَف ُيْطِلُق النََّباُت األُْكِسِجيَن؟ د. 
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العتناء تولد الحيوانات صغيرة التستطيع ا

مو بنفسها فتعتني بها أبائها حتى تن

كبر وتستطيع االعتماد على نفسها ثم ت
.وتنمو وتنتج أفراد جديدة





د منها ما تل-الحجم-الشكل –مكان المعيشة : تختلف الحيوانات في

.نوع الغذاء-ومنها ما تبيض

الماء أن جميعها مخلوقات حية تنمو وتتغذى وتحتاج إلى: وتتشابه في
.والهواء ومكان معيشة مالئم



الزواحفاألسماكالحشراتالطيورالثدييات

الثعبانالسمكةالذبابةالهدهداألرنب

يغطي 

جسمه 

شعر ويلد

ويتنفس

.بالرئتين

يغطي 

جسمه 

الريش 

.ويبيض

وله 

جناحان 

يطير 

.بهما

جسمها 

مكون من 

ثالثة 

أجزاء 

.وتبيض

ي تعيش ف

الماء 

وتتنفس

م بالخياشي

ولها ذيل 

يساعدها 

على 

السباحة 

.في الماء

لها جلد 

جاف تغطيه

حراشيف 

.وتبيض



حيوانات تبيضحيوانات تلد

األسد
–الثعبان –الطائر 

.الضفدعة-الحشرة 

:المجموعات التي كونها هي

ء أن جميع المجموعات هي حيوانات تحتاج إلى الما: تتشابه في

.والهواء والغذاء ومكان تعيش فيه

سبب التصنيف: تختلف في

:أصنفها إلى

فقاريات وال فقاريات





ين ألنه يغطي جسمه شعر ويتنفس عن طريق الرئت

.وتلد األنثى وترضع صغارها



تساعد الخنفس على : قرون االستشعار
.اإلحساس والتذوق والشم

.يوفر الحماية: الغطاء الخارجي الصلب

.والمشيتساعد الحشرة على التسلق: األرجل



لالعصفور له جناحان ورجالن ومنقار، ك
.ذلك يساعده على الحصول على حاجاته

.يغطي جسمها غطاء صلب يوفر لها الحماية

.األسد من الثدييات، أما الضفدع فمن البرمائيات

.تحتاج إلى الماء والهواء والغذاء وموطن مناسب للمعيشة

أخرى تصنف الحيوانات إلى حيوانات لها عمود فقري وتسمى الفقاريات و
.ليس لها عمود فقري وتسمى ال فقاريات



الخنفساء 

.تعيش في الصحراء

قنديل البحر

يعيش في الماء المالح

اليعسوب

يعيش في

الصحراء





ويختلفا ،تتشابه الطيور مع الثدييات في أن كالهما من الفقاريات وكالهما يعتني بصغاره
.ها ريشفي أن الثدييات أغلبها تلد ويغطي جسمها شعر، أما الطيور فتبيض ويغطي جسم

يمكن -على حسب طرق التكاثر والشكل الخارجي للكائن الحي حيوانات تلد وحيوانات تبيض

يمكن -تصنيفها على أساس الحركة إلى حيوانات تمشي وأخرى تزحف وأخرى تعوم 

الماءتصنيفها على أساس مكان المعيشة فمنها ما يعيش على اليابسة ومنها ما يعيش في



.في الحجم فالصغار أقل حجًما

تقوم الصغار ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم، ف
.اآلباء برعايتها حتى تنمو



.تعلم الكتابة والقراءة-النوم -تناول الطعام -اللعب 

.الذهاب إلى العمل

ل وتنظيف المنز-العمل داخل المنزل مثل الطهي 
.النوم-تناول الطعام 



:يتشابهان في

العناية كالهما يولد ال يستطيع االعتناء بنفسه وتقوم األمهات ب

.بها حتى تكبر

.كالهما يحتاج إلى الماء والهواء والغذاء ومكان يعيش فيه

.كالهما من الثدييات

الشكل ونوع الغذاء: يختلفان في

الكبارالصغار

النوم

الغذاء

اللعب

تعلم القراءة والكتابة

الذهاب إلى العمل

الطهي





وان هي المراحل التي تبين كيف تبدأ حياة الحي

.يموتوكيف ينمو ليصير كبيًرا له صغاًرا ثم

ة يتكون صغير القط: دورة حياة القطة

دة في بطن أمه ثم يولد قطة حديثة الوال

وتنمو لتصبح قطة صغيرة ثم تنمو
.لتصبح قطة مكتملة النمو تتكاثر

ي صغير الماعز في بطن أمه، أما الكتكوت فيبدأ تكوينه فيتكون

.البيضة





نقة تأكل اليرقة النباتات لتنمو ثم تصير شر
. وتتحول لتخرج فراشة مكتملة النمو

.تعيش وتضع البيض ثم تموت

.كالهما يتكون الجنين داخل بطن األم

.عندما يولد جنين الماعز أو اإلنسان فإن األم ترضعه حتى ينمو

.عندما يكبر جنين اإلنسان والماعز فإنه ينجب صغاًرا وتبدأ دورة حياة جديدة

لد وبعضها تختلف دورات الحياة في كيف يبدأ الحيوان أو يتكاثر فبعض الحيوانات ت

به الصغار يبيض، كما تختلف أيضاً في مراحل النمو والتغير فبعض الحيوانات يش

د على أبائهم وبعضها ال يشبه الصغير اآلباء، كما أن بعض صغار الحيوانات تعتم

.أبائها في غذائها والبعض اآلخر ال يعتمد على اآلباء في غذائه



الدودة ذات جسم أسطواني الشكل وطويلة

.وذات جسم رطب



.تترك تحديد الزيادة للطالب–أتوقع أن يزداد طولها 

من حيث تتشابه ديدان األرض في التركيب التشريحي لها ولجلدها ولطرق معيشتها ولكنها تختلف

الشكل الخارجي فمنها المفلطح والشريطي واإلسطواني وغيره



برمائية

ثدييا

دورة الحياة

حشرة

الزواحف

اليرقة



.  يغطيها ريش ولها أجنحة وتعيش على اليابسة: الطيور

.تغطيها القشور ولها زعانف وتعيش في الماء: األسماك

.يرضع الحليب من أمه-يبدأ في المشي -يستخدم عينيه ليرى
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.الطيور والحشرات و البرمائيات معظمها يبيض أما الثدييات فتلد

ر كبيراً له صغار تمر الحيوانات بدورة الحياة التي توضح كيف يبدأ صغيًرا ثم ينمو ويكبر حتى يصي
.ثم يموت



راشة الفراشة من الحشرات وهي تكون في البداية على هيئة يرقة داخل شرنقة وتنمو حتى تصل لف

ضفدع ال، الثعبان وهو من الزواحف ال يمتلك أذرع وهو يبيض، وتخرج من الشرنقة وهي تمتلك جناحين

تبيض السمكة الصفراء من األسماك وهي، وهو من البرمائيات ويبيض ويعيش في الماء وعلى اليابسة
.وتعيش في المياه

نعم







هو المكان الذي تعيش فيه 
.الحيوانات  والنباتات





هذا المكان مائي  أما محيط أو بحر وهو به ماء ما لح وتعيش به حيوانات 

.كثيرة مثل األسماك والقواقع وتعيش به نباتات مائية أيًضا



الحمام

عه شكل القدمين لهذا الحيوان تمن

.من االنغراس كثيًرا في الرمل

.الخيل

ويحتاج إلى الماء والهواء والغذاء وتحصل على الغذاء من 

.النباتات ألن الخيل تأكل العشب





.عشبي ورطب مثل الغابات–حار وجاف مثل الصحراء 



وطنه أما الثعبان فيتغذى على الحيوانات  الموجوده في م

صخور مثل السحالي ويعيش في الجحور والشقوق بين ال
.في الصحراء

يتغذى السنجاب على الفواكه والبذور المتوفرة في
.موطنه ويعيش في أعشاش يصنعها على األشجار



لى بعض الحيوانات تجد غذائها في النباتات التي تنمو في موطنها أو ع

.الحيوانات األخرى في نفس الموطن

.تستخدم الحيوانات موطنها لإلختباء والنوم

تحصل على الغذاء والمأوى من التربة: النباتات

.النباتات والحيوانات المختلفة تحتاج إلى مواطن مختلفة لتعيش فيها

.وعشبي دافيء وعشبي رطب وبارد فيه ثلوج-حار جاف : يوجد أنواع من المواطن منها

.الحيوانات تجد غذائها في النباتات لتنمو في مواطنها

نات تتغذى الحيوانات في مواطنها على النباتات أو على الحيوانات األخرى كما تستخدم الحيوا

.وتنموالمواطن لالختباء والنوم بينما تحتاج النباتات إلى أنواع مختلفة من التربة لكي تعيش

م تتغذى الحيوانات في مواطنها على النباتات أو على الحيوانات األخرى كما تستخد

لتربة لكي الحيوانات المواطن لالختباء والنوم بينما تحتاج النباتات إلى أنواع مختلفة من ا
.تعيش وتنمو



.أصبحت النبتة كبيرة–البذرة نمت –أنا زرعت بذرة 



يبني الصورة األولى في التريب يقطع القندس األشجار والصورة التي تليها
.القندس السد والصورة األخيرة هي مشهد لمجرى نهر في الغابة

عها وهذا يصبح مجرى النهر مليئ ببقايا األشجار التي قام القندس بتقطي
.يؤثر بدوره على األشجار في الغابة عموما



فس تأكل الحيوانات النباتات المختلفة أو حيوانات أخرى في ن
.الموطن



.الفراشة تأكل النباتات والضفدع يأكل الفراشة

مس الش: ترتيب السلسة كاآلتي

ثم األعشاب واألشجار ثم 

.الطائرالجرادة ثم 

.الثعبان-السحلية–الفراشة 

الثعبانالسحليةالفراشةالنباتالشمس





لشمس كاًل من السلسلتين الغذائيتين تبدأ با

.ةوفيهما نباتات وفرائس وحيوانات مفترس



.األسد وفريسته الغزالة

.الثعبان وفريسته الفأر

الذئب وفريسته الحمل



.الشمس تساعد النبات على النمو

.النبات تأكله الفراشة 

.الفراشة تأكلها الضفدعة

.الضفدعة يأكلها الثعبان

الشمس-1
تساعد على

نمو
العوالق

تأكلها
الربيان

تأكلها

حصان

سمكة التوناالبحر-2
تأكلهاتأكله

سمك القرش

على حيوانات أخرى( المفترس)بعض الحيوانات تتغذىقد 

(.الفريسة)

خضروات مثل البازالء والطماطم –وجبة غذائية مثل أرز 

.لحوم–والخيار

ه  كاًل من الخضروات واألرز تساعد على نموها الشمس ثم يأكل

.اإلنسان

ثم الشمس تساعد على نمو النباتات ثم تأكله الجاموس والبقر

.اإلنسان لحم الجاموس والبقريأكل

اإلنسان← البقر ← العشب ← الشمس 



ي عدد الحيوانات الت= عدد الحيوانات التي أكلها الضفدع 

4+ 5+ 3=األربعاء + يوم الثالثاء + أكلها يوم اإلثنين 
.حيوان12= 



الموطن

سلسلة غذائية

الفريسة

المفترس



حبوب تنقل الحيوانات/ تستخدم الحيوانات النباتات للمأوى / الحيوانات تأكل النباتات 
.اللقاح مما يساعد على تكوين البذور

ثعلبأرنبأعشابالشمس

.أنها لها أوراق إبرية تحتفظ بالماء

ار في تباع الشمس في الصورة اليمنى حي أما الصورة اليسرى فهو ميت أو سيموت وال يتوافر لألزه

.الصورة اليسرى ماء كاف أو قد تكون ذبلت من الجو الحار ويبدو أن هناك قحًطا ألن األرض جافة

وانات هو المكان الذي تعيش فيه النباتات والحيوانات وتجد فيه الحي
.والنباتات ما تحتاج إليه من مأوى وغذاء وماء لكي تعيش







-مواطن حارة وجافة مثل الصحراء

-مواطن حارة ورطبة مثل الغابات 

مائية -مواطن-مناطق عشبية

.مالحة وعذبة





فظ  هذه النباتات لها أوراق إبرية تحت

.بالماء



.الورقة الملفوفة بقيت رطبة مدة أطول

.األوراق اإلبرية الملفوفة



ةتنتشر الجذور  قريبة من سطح الترب

أو تمتد عميقا بحًثا عن الماء عندما 

يسقط المطر فتحصل الحيوانات على

تالنباتاالماء التي تحتاج إليه من أكل



الحيوانات على معظم الماء الذيتحصل -1

تحتاج إليه من أكل النباتات  والحيوانات
.األخرى

من الحيوانات لونها فاتح مما كثيًرا -2

يساعدها أن تبقى باردة وتختبئ من
.الحيوانات األخرى

يًًل الحيوانات تنام  نهاًرا ويخرج لمعظم -3
.عندما يبرد الجو



ية لبعض الحيوانات القطب

مثل الدببة فراء أبيض 

سميك يمنححها الدفء 

.ويساعدها على االختباء



ك والثعالب القطبية فرو أبيض سميللدببة -1
.يمنحها الدفء ويساعدها على االختباء

ة تنمو المنطقة  القطبية قصيرة وصغيرنباتات -2

قريبة من سطح األرض لتحتمي من الرياح 
.الباردة

سطحية؛لها أوراق صغيرة وجذورهاالنباتات -3

ألن التربة  تبقى متجمدة تحت السطح طوال 
.السنة



حيوانات من 

الصحراء الحارة

حيوانات من 

الصحراء الباردة

الثعلب القطبيالعقرب

غزال الرنةالثعابين

الدب القطبيالذئب

.الصبار والتين الشوكي واألعشاب الصحراوية

بارد ليًلً –أمطاره قليلة –جاف : خصائص موطن الصحراء الحارة

.تربته رملية وصخرية–وحار نهاراً 

.باردة–جافة : خصائص موطن الصحراء الباردة



.  ربيرسم الطالب صورة لحيوانات مثل الثعبان والذئب والعق

تحصل الحيوانات على الماء الًلزم لها من أكل النباتات 
.والحيوانات األخرى

وانات لون الحيوانات فاتح حتى تبقى باردة وتختبئ من الحي
.  األخرى التي تفترسها

.تنام هذه الحيوانات نهاراً وتخرج ليًًل عندما يبرد الجو





.أستنتج عن الحيوانات من آثار أقدامها ما إذا كانت مفترسة أم ال، ويمكن توقع حجمها وعددها

دل على الصورة التي باليمين تدل على حيوانات ذات حجم صغير، أما الصورة التي باليسار ت
.حيوانات ذات حجم كبير

نتاجه ما أعرفه من معلومات سابقة عن شيء ما يفيدني في االستقصاء حول ما أريد است
.ومن ثم يساعدني في وضع خطه واختبارها ثم أصل إلى االستنتاج



جار تتشابه الغابات في أنها بها أش

ن ونباتات كثيرة وأنواع مختلفة م
.الحيوانات

لها وتختلف في أنواع األشجار وطو
.ومناخ الغابة





مًلحظات على نموذجي على الغابة

المًلحظاتاليوم

.الحشرة تأكل األوراق1

.تما زالت الحشرة تأكل النبا2

.بدأ النبات يذبل3

.يموت النبات4

.الحشرة تموت5



ن ينقر بمنقاره الطويل األشجار بحثا ع
.الحشرات ليأكلها



.أجزاء جسم كل حيوان تساعده على الحصول علي حاجاته

.مع والبصرفالبوم له عينان كبيرتان ويصطاد في الليل مستخدًما حاستي الس

شرات أما نقار الخشب فله منقار طويل حاد ينقر به األخشاب ليحصل على الح
.ليأكلها

.والغزال منقط وملون مما يساعده على االختباء



نباتات الصحراءنباتات الغابة

بها أشجار عالية 

وأوراقها ضخمة للتخلص

.من الماء الزائد

 لها سيقان وأوراق

تستطيع أن تختزن 

.الماء

 لها جذور تنتشر

بالقرب من سطح 

ا التربة أو تمتد عميقً 

.بحًثا عن ماء األمطار

 األوراق يلتف بعضها

ن نهاراً لتحمي نفسها م

.الشمس



ذات تنمو األشجار عالية في الغابة المطيرة و

أوراق ضخمة؛ لتستطيع العيش في تلك

.الظروف

أنواع تتشابه الغابات في أنها بها أشجار ونباتات كثيرة و

مختلفة من الحيوانات، وتختلف في أنواع األشجار 
.وطولها ومناخ الغابة

.البوم ونقار الخشب والسنجاب وآكل النمل والببغاء والنمر



مو يتوافر األمطار وضوء الشمس في الغابات ولذلك تن

مم فيه األشجار العالية وبعض الحيوانات تعيش على ق

األشجار وبعضها يعيش على األرض كما أن بعض 

ساعد الحيوانات تتغذى على النباتات والثمار والبذور وت

أجزاء جسم الحيوانات في الغابة في الحصول على 
.غذائها

.يرسم الطالب لوحة للغزال مثًلً 

الغزال ملون ومنقط مما يساعده على 

.االختباء في الغابة





الصحراء

الغابة

الغابة المطيرة

المنطقة القطبية



.الثعابين، السحالي، األعشاب، الصباريات/ موطن الصحراء

.الصحراء الحارة تكون حارة والصحراء الباردة تكون باردة/ كلتاهما جافة 

:في الصحراء الحارة

.تأكل الحيوانات النباتات والحيوانات األخرى للحصول على الماء

.الحيوانات ألوانها فاتحة فيسهل عليها االختباء من أعدائها وتبقى باردة

.تنام الحيوانات نهاًرا وتخرج ليًًل عندما يبرد الجو

:  في الصحراء الباردة

.ءللدببة والثعالب القطبية فرو أبيض سميك يمنحها الدفء ويساعدها على االختبا

:في الغابات

ار أجزاء جسم الحيوان تساعده في الحصول على حاجاته مثل نقار الخشب ينقر األشج

ء كما  بمنقاره بحًثا عن الحشرات كما يساعد شكل الحيوان ولونه في االختباء من األعدا
.في الغزال



-الغابة المطرية -الغابة -المنطقة القطبية -الصحراء الحارة 

.البحار والمحيطات والبحيرات واألنهار









خور اليابسة تتكون من التربة والص

والجبال والتًلل، أما الماء فمنه 

الماء الماء العذب مثل األنهار ومنه
.المالح مثل البحار والمحيطات





أن هذا المكان أرض منبسطة وواسعة وتعيش : أوجه الشبه
.فيه مخلوقات حية

ة أن هذا المكان ليس به بيوت ومباني مختلف: أوجه االختًلف

.الذي أعيش فيهمثل المكان





:تتشابه الصور في

.وجود مرتفعات بها

:االختًلف بينهم في

.توجود أرض منخفضة بين المرتفعا

يوجد مرتفعات عالية وأخرى أقل 
.ارتفاًعا

يوجد بها : المجموعة األولى

:  منمرتفعات بينها منخفضات تتض

الصور األولى والثانية والثالثة
.والخامسة

يوجد بها : المجموعة الثانية

تين مرتفعات فقط و تتضمن الصور

الرابعة والسادسة



عة في الصورتين الربالجبال -1
.والسادسة

الثة في الصورتين الثاألودية -2
.والخامسة

ى في الصورتين األولالتًلل -3
.والثانية

.بحدوث الزالزل والبراكين والفيضانات





الجبل هو أرض شديدة االرتفاع، أما الوادي فهو 
.أرض منخفضة بين الجبال والتًلل





الماء وأماكن اليابسة أماكن -1
على األرض

المرتفعات كالجبال أماكن -2

والتًلل والهضاب واألرض 
.المستوية

ن المناطق المظللة باللو
.البني



ماء القارات هي كتل كبيرة من اليابسة متصلة مًعا، أما الجزر فهي محاطة بال
.من جميع االتجاهات

.التًلل هي مناطق مرتفعة ولكنها أقل ارتفاًعا وانحداًرا من الجبال

خفضة أو لليابسة أشكال متعدد فقد تكون سهوالً منبسطة أو ودياناً من
.جباالً وتًلالً مرتفعة



وادي قد يصنع من الصلصال وهو يساعد في تعرف اليابسة عن طريق معرفة الجبال وال
.والنباتات التي تنمو فيها وكذلك الحيوانات التي فيها



ذا عندما أصب الماء حول الجبل تلتف حوله ونموذج اليابسة الذي يشبه ه
.النموذج هو الجزيرة

.بعض الجبال قد تتحول إلى جزر إذا حاصرتها الماء من كل االتجاهات



.في االستحمام والسباحة



:يستخدم الماء أيًضا في

oيشرب منه الحيوان والنبات.

oيستخدم في أعمال البناء.

oيستخدم في صناعات كثيرة منها صناعات األدوية.

االستحمام وغسيل األواني والمالبس.

ري النباتات ويشربه اإلنسان.

أعمال الطهي.

مجاالت -مجاالت النظافة الشخصية -مجاالت زراعية –مجاالت منزلية 

.صناعية







.في البحيرات واألنهار والجداول



تشير إلى 

.المسطحات المائية



.ألنه ماء مالح والناس تحتاج إلى عذب

.يغطي الماء ثًلثة أرباع األرض

تحتاج إليه النباتات لكي تصنع غذاءها وتبقى يانعة.

أما الحيوانات فتحتاج إلى شرب الماء العذب لتبقى حية.

لح كثيًرا من المخلوقات الحية في البحار والمحيطات تحتاج إلى الماء الما

.لتبقى حية



إما أن تستخدم المخلوقات الحية الماء في أغراض الشرب

.لكي تعيش

 يستخدمه األنسان في أغراض كثيرة مثل النظافة وري

.النباتات والصناعة

 كذلك يستخدم الماء المالح في البحار والمحيطات في

.اإلبحار ونقل البضائع والناس

.كذلك تعيش بعض المخلوقات الحية في الماء المالح







المحيط

الماء العذب

أشكال اليابسة



.اتالنموذج يمثل جبل وتل وبينهما وادي وسهل منخفض تعيش فيه الحيوانات والنبات

أقل الجبل عالي جًدا وجوانبه شديدة االنحدار، أما التل يكون:يختلفان في

.ارتفاًعا

.كًلهما أرض عالية غير مستوية:يتشابهان في

الجبال أرض عالية وشديدة االنحدار.

األودية أرض منخفضة توجد بين الجبال والتالل.

السهول منطقة منبسطة وواسعة.

التالل وهي أرض مرتفعة ولكنها أقل ارتفاًعا من الجبال.



و سهول لها أشكال مختلفة قد تكون جباال أوتالاًل مرتفعة أ:اليابسة

.منبسطة أو وديانًا منخفضة

:الماء

يغطي ثالثة أرباع األرض.

 قد يكون ماء عذب ويوجد في البحيرات واألنهار والجداول أو

.ماء مالح ويوجد في البحار والمحيطات







موارد األرض الطبيعية هي مواد 

من األرض يستخدمها الناس في 

حياتهم اليومية مثل الصخور 

والمعادن والتربة والماء والهواء 
.والنباتات والحيوانات





يدرس العلماء الصخور لًلستفادة منها، ويمكن أن 

نستخدمها في صناعة بعض األدوات واستخراج المعادن
.منها



لبة تتشابه الصخور في أن جميع الصخور أجسام ص

.توجد في األرض تحتوي على معدن أو أكثر

تختلف في اللون والشكل والملمس والحجم.

صخور ذات ملمس ناعم.

صخور ذات ملمس خشن.

.يمكنني تصنيفها حسب اللون والحجم والشكل

.صنفت الصخور تبًعا لملمسها





يمكن نحت الصخور وصقلها وتستخدم 

لفة للزينة والبناء واستخراج المعادن المخت

من الصخور واستخدامها في الصناعات 
.المختلفة



الجرافيت



.أن الصخور تتكون من معدن أو أكثر

.  حجر متوسط الحجم أسود خشن:الجرافيت

.حجر ملون متوسط الحجم خشن:الفلوريدا

.حجر أملس أزرق متوسط الحجم:التركواز

حجر أسود خشن متوسط الحجم:الحجر المغناطيسي

.تحت سطح األرض أو فوقها



تستخدم الصخور والمعادن في الصناعات مثل صناعة القلم الرصاص 

خدم والمغناطيس والحلي والزينة وبعض المواد مثل معجون األسنان، كما نست

الحجارة في أغراض بناء المنازل ويتم صقلها وتشكيلها بأشكال جميلة







.نجد فيها الحشرات والديدان وبقايا بعض النباتات والحيوانات







.والحيوانات الميتةمن فتات الصخور وبقايا النباتات

بكثير زلقة وتحتفظ: التربة الطينية

.من الماء

ظ مفككة وتحتف: التربة السطحية

.بقليل من الماء

خشنة وتحتفظ: التربة الرملية

.بقليل جداً من الماء





ات أالحظ تحلل بقايا النبات.الطبقة السطحية

تى والحيوانات  تدريجيًا ح

.تصبح جزء من التربة

تتفتت الصخور والمعادن إلى قطع  أصغر.

ئية التي تتحلل بقايا النباتات والحيوانات الميتة وتصبح المواد الغذا

.كانت في أجسامها جزء من التربة

.تربة رملية–تربة سطحية –تربة طينية 



خور تتكون التربة على مدى فترات طويلة فتتفتت الص

باتات والمعادن إلى قطع أصغر وتتحلل بقايا الحيوانات والن

.الميتة لتكون جزء مغذي في التربة

الصبار   

() التين الشوكي                   

) النخيل                           





الكأس أ سيسيل الماء من قاعها أكثر؛ الحتوائها على تربة رملية وهي ال 

.تحتفظ بالماء بعكس التربة الطينية والتي تحتفظ بالماء

.أس بكمية الماء التي سالت في كأس القياس أ أكبر من تلك التي سالت في ك

كثر من التربة الطينية هي األفضل لنمو النبات؛ ألنها تحتفظ بالماء أ: أتوقع

.غذائهالتربة الرملية وبذلك تمد النبات بالماء الالزم لنموه وقيامه بتصنيع



المعادن

الصخور

الدبال

التربة

الموارد الطبيعية



.ثرأن جميعها صخور صلبة توجد في األرض ويوجد بها معدن أو أك:تتشابه في

.اللون والحجم والشكل والملمس:وتختلف في

.فالصخرة األولى ناعمة والثانية والثالثة خشنة، ولكل منهم لون مختلف

ةالتربة السطحيالتربة الطينيةالتربة الرملية

 جًدا تحتفظ قليًًل 

.بالماء

تحتفظ قليًل 

.بالماء 

فظ تربة زلقة تحت

.جيًدا بالماء

ات تنمو فيها نبات

.قليلة

بعض النباتات ال

.تنمو فيها

تنمو فيها 

.النباتات جيًدا

ا تنمو فيها أن جميعها تتكون من فتات الصخور وبقايا النباتات والحيوانات وجميعه:تتشابه في

.النباتات

.اللون والملمس:تختلف في

.فالتربة األولى هي تربة رملية والثانية تربة طينية والثالثة تربة سطحية



نفايات مثل الماء والهواء والغابات والتربة، ونسبب لها الضرر عندما نلوثها بال

أو القمامة أوالغازات المنبعثة من السيارات والمصانع، ويجب االهتمام بها 

نحصل ألهميتها لنا حيث نحتاج الماء والهواء لنعيش ونحتاج الغابات والتربة ل

.على غذائنا والوقود

موارد األرض الطبيعية هي مواد من األرض يستخدمها الناس في حياتهم

اليومية مثل الصخور والمعادن والتربة والماء والهواء والنباتات 

.والحيوانات









توي بأن أتناول منتجات األلبان والبيض في غذائي والتي تح

.على الكالسيوم

عمود احافظ على أن أجلس بطريقة صحيحة للحفاظ على شكل ال

.الفقري وسالمته



.عضلة الساق





مضغ الطعام جيًدا.

 تناول الطعام الصحي  مثل الخضروات

.والفاكهة

االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على

نسبة عالية من الدهون والسكريات 

.والنشويات

عدم النوم بعد األكل مباشرة وممارسة 

.الرياضة
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