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َمُة الُمَقدِّ

يَّتَِها َوَكوُن َأَحِد التَِزاَماِت ُرْؤَيِة  ُعوِديِة بِتَطِويِر َمنَاِهِج التَّعلِيِم َوَتْحِديثَِها أِلََهمِّ َيْأتِي اْهتَِماُم الَمْمَلَكِة الَعَربِّيَِة السُّ

ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت األََساِسيَِّة بِاإِلَضاَفِة  َرٍة ُتَركِّ ُعوِديِة )2030( ُهَو: "إِْعَداُد َمنَاِهٍج َتْعلِيِميٍَّة ُمتََطوِّ الَمْمَلَكِة الَعَربِّيَِة السُّ

ْخِصيَِّة". إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبِنَاِء الشَّ

ُعوِديَِّة )2030( َنْحَو االْستِثَْماِر  فِّ الثَّانِي االْبتَِدائِيِّ َداِعًما لُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ َوَيْأتِي كِتَاُب اْلُعُلوِم لِلصَّ

َعٍة ، بَِحيُْث َيُكوُن لِلطَّالِِب  فِي التَّْعلِيِم َعبَْر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ طِْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّْعلِيِم الَجيِِّد ِوْفَق ِخيَاَراٍت ُمتَنَوِّ

ئِيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَملِيَِّة التََّعلُِّم َوالتَّْعلِيِم. َوَقْد َجاَء َهَذا الكِتَاُب فِي ُجْزَأْيِن؛ َيْشتَِمُل ُكلٌّ ِمنُْهَما َعَلى  ْوُر الرَّ فِيِه الدَّ

ِل شاملًة: النَّبَاَتات ِمْن َحْولِنَا، الَحيََواَنات َوَمَساكِنَها، َأْرضنَا. َثَلِث َوَحَداٍت؛ َجاَءْت فِي ُجْزئِِه األوَّ

َلْت إَِليِْه  ٍق، َوَتنْظِيٍم َتْرَبِويٍّ َفاِعٍل، َيْستَنُِد إَِلى َأْحَدِث ما َتَوصَّ َوَقْد جاَء َعْرُض ُمْحتََوى الكِتَاِب بُِأْسُلوٍب ُمَشوِّ

الَعَربِيَِّة  الَمْمَلَكِة  بِيئَِة  َمَع  َيتَناَسُب  َوبِما  التََّعلُِّم،  َدْوَرُة  َذلَِك  فِي  بِما  راِسيَِّة  الدِّ الَمناِهِج  إِْعداِد  فِي َمجاِل  البُُحوُث 

ُعوِديَِّة.  ِة َوَثقاَفتِها َواْحتِياجاتِها التَّْعلِيِميَِّة فِي إِطاِر ِسياَسِة التَّْعلِيِم فِي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ ُعوِديَّ السُّ

َعِة الُمْستََوى،  َتتَِّسُم بُِقْدَرِة الطُّلَِّب َعَلى َتنِْفيِذها، ُمراِعيًَة فِي الَوْقِت  َكَذلَِك اْشتََمَل الُمْحتََوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمتَنَوِّ

َوَر التَّْوِضيِحيََّة الُمَعبَِّرَة، الَّتِي َتْعكُِس  ِة َبيَْن الطُّلَِّب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحتََوى الصُّ َنْفِسِه َمبَْدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ

َطبِيَعَة الَوْحَدِة َأِو الَفْصِل، َمَع َتْأكِيِد الكِتَاِب فِي َوَحَداتِه َوُفُصولِِه َوُدُروِسِه الُمْختَلَِفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

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

َوالِقَراَءُة  َوالكِتَاَبُة  َوِر،  الصُّ قَِراَءُة  َوِمنَْها:  َوالَعَملِيَِّة،  الَعْقلِيَِّة  َمهاراتِِه  َوَتنِْميَِة  لِنَْعَمْل"  "َنتََعلَّم   )2030( ُرْؤَيِة  َمبَْدَأ 

ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْأكِيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواقِِع َحيَاِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها  الِعْلِميَُّة، َوالرَّ

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجتََمِع. حَّ بِالصِّ

ُمُه َواْزِدَهاُرُه. َة ِمنُْه، َوَأْن ُيَوفَِّق الَجِميَع لَِما فِيِه َخيُْر الَوَطِن َوَتَقدُّ َق الكِتَاُب األَْهَداَف الَمْرُجوَّ َواللََّه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ
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�أَْعَمُل كاْلُعَلَماِء
ُة   10 الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ

ُة   18 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ

الَمِة   26 َتْعليماُت السَّ

َباَتاُت َو�ْلَحَيو�َناُت �لَوْحَدُة �لأُوَلى: �لنَّ
ُل: النَّبــاتــــاُت  28 ُل الأَوَّ الَف�صْ

ُل: َحاَجاُت الَمْخُلوَقاِت الَحيَّةِ  30 ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
ْرِكيُز عَلى �لَمَهاَر�ِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: الُمَلَحَظُة   36 �لتَّ
باتاُت ُتْنتُِج َنباتاٍت َجِديَدًة   38 اِني: النَّ ْر�ُس �لثَّ �لدَّ

اُت: َما َعَدُد الُبُذوِر؟    45	• يَّ َيا�ضِ �لُعُلوُم و�لرِّ
ِل َوَنُموَذُج االْختِباِر   46 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل اأَلوَّ
ُل الثَّاِني: الَحَيــــوانــــاُت   50 الَف�صْ

ُل: َمْجُموَعاُت اْلَحَيواناِت    52 ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
ْرِكيُز عَلى �لَمَهاَر�ِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: التَّْصنِيُف   58 �لتَّ
ُر *   60 اِني: الَحَيَواناُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ ْر�ُس �لثَّ �لدَّ
�أَْعَمُل كاْلُعَلَماِء: َكْيَف َتْنُمو ُدوَدُة اأَلْرِض؟   66
ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الثَّاني َوَنُموَذُج االْختِباِر   68

اِنَيُة: �لَمـَو�ِطــــُن �لَوْحَدُة �لثَّ
ُل الّثاِلُث: َنْظَرٌة اإِلى اْلَمْوِطِن   74 الَف�صْ

ُل: َأماِكُن الَعْيِش   76 ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
ْرِكيُز عَلى �لَمَهاَر�ِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: َتْرتيُب اأَلْشَياِء   82 �لتَّ
اِني: َسلِسُل اْلِغذاِء *   84 ْر�ُس �لثَّ �لدَّ

ْفَدِع   89	• اُت: ِغَذاُء ال�صِّ يَّ َيا�ضِ �لُعُلوُم و�لرِّ
الِِث َوَنُموَذُج االْختِبارِ  90 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الثَّ

قاِئَمُة �ْلُمْحَتوَياِت



 

اِبُع: اأَْنواُع اْلَمواِطِن   94 ُل الرَّ الَف�صْ
96 ُة  واْلباِرَدةُ  َحاِري اْلحارَّ ُل:  الصَّ ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَهاَراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: االْستِْنَتاُج   102 التَّ
اني:  الَغاَباُت   104 ْر�ُس الثَّ الدَّ

ِة   108	• ُعوِديَّ ِة السُّ ِقَراَءٌة ِعْلِميٌَّة: َغاَباٌت ِفي الَمْمَلَكِة الَعَربِيَّ
ابِِع َوَنُموَذُج االْختِباِر   109 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الرَّ

ـَنـــــا اِلثُة: اأَْر�ضُ الَوْحَدُة الثَّ
ُل اْلخاِم�ُس: الياِب�َصُة َواْلماُء   114 الَف�صْ
ُل: اْليابَِسُة    116 ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز عَلى الَمَهاَراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: َعَمُل َنُموَذٍج   122 التَّ
اني: اْلَماُء َعَلى اأَلْرِض    124 ْر�ُس الثَّ الدَّ

ِكَتاَبٌة ِعْلِميٌَّة: الَماُء ِفي ِمْنَطَقتِي   130	•
ُمراَجَعُة اْلَفْصِل اْلَخاِمِس َوَنُموَذُج االْختِباِر   132
اِد�ُس: َمواِرُد الأَْر�ِس   136 ُل ال�صَّ الَف�صْ

ُخوُر َواْلَمعاِدُن   138  ُل: الصُّ ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ِمَهٌن ُمْرَتِبَطٌة َمَع اْلُعُلوِم: َعالُِم اأَلْحَجاِر الَكِريمِة   144	•

ْرَبـــــُة *   146 ْر�ُس الّثاني: التُّ الدَّ
ْرَبِة َيْحَتِفُظ بِالَماِء؟   152 اأَْعَمُل َكاْلُعَلَماِء: َأيُّ َأْنَواِع التُّ
اِدِس َوَنُموَذُج االْختِبارِ  154 ُمراَجَعُة اْلَفْصِل السَّ

اِلِب:   158 َمْرِجِعيَّاُت الطَّ
ِج�ْضُم الإِْن�َضاِن   159
ةُ  163 حَّ ال�ضِّ
َلَمُة   167 ال�ضَّ
َطَلحاُت  169 اْلُم�ضْ
الَمَهاَراُت الِعْلِميَّةُ  172

)*(:مو�صوعات غير مقررة على مدار�س تحفيظ القراآن الكريم



َدِلْيُل الأُ�ْسَرِة7

اأَْوِلَياُء الأُُموِر الِكَراِم:
�أَْهلاً َو�َسْهلاً ِبُكْم..... 

�ِء.  �، َلُكْم َوِلأْطَفاِلُكم �لأَِعزَّ � َوُمِفيداً َر��ِسيُّ ُمْثِمراً َناأُْمُل �أَْن ُيَكوَن َهَذ� �لَعاُم �لدِّ
نهدف في تعليم مادة )�لعلوم( �إلى �إك�ساب �أطفالنا �لمفاهيم �لعلمية، ومهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين، 

و�لقيم �لتي يحتاجونها في حياتهم �ليومية، لذ� ناأمل منكم م�ساركة �أطفالكم في تحقيق هذ� �لهدف.
و�ستجدون في كل وحدة در��سية �أيقونة خا�سة بكم كاأ�سرة للطفل/ �لطفلة، في بع�سها ر�سالة تخ�سكم 

ون�ساط يمكن لكم �أن ت�ساركو� �أطفالكم في تنفيذه.

 
�ْسَراِك الأُ�ْسَرِة ِفي اْلِكَتاِب ْن�ِسَطِة اإِ ِميِن اأَ ِفْهِر�ُس َت�سْ

   

رقم �ل�سفحةنوع �لن�ساط�لوحدة/�لف�سل

28تهيئة �لف�سل: �أ�سرتي �لعزيزةالأوىل/الأول
57ن�ساط �أ�سري الأوىل/الثاين

150ن�ساط �أ�سري الثالثة/ال�ساد�س





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

اأَْعَمُل َكالُعَلَماِء



ُ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 َنَباِت  ُن ال�سِّ َكْيَف َيَتَمكَّ
؟ ْنَبِق الَماِئيِّ الزَّ

الُخُطَواُت

ْفَدَع َعَلـى َوَرَقِة َنَباِت  ُع. َأْيـَن ُيْمِكـُن َأْن َأَضَع الضِّ اأََتَوقَّ  1 

؟ ْنَبِق الَماِئيِّ بَِحْيُث ال َيْبَتلُّ الزَّ

ْمِعيَّ األَْخَضَر  اأَْعَمُل َنُموَذًجا. َأْسـَتْعِمُل َقَلَم التَّْلويِن الشَّ  2 

ْوِن األَْخَضِر؛ لَِكْي ُيْشـبَِه  ْحِن الَوَرِقـيِّ بِاللَّ لَِتْلويـِن الصَّ
 . ْنَبِق الَماِئيِّ َوَرَقَة َنباِت الزَّ

، وُأْدِخُل فِيِه  ْحـِن الَوَرِقـيِّ  3  َأْعَمـُل َثْقًبـا َصِغيًرا في الصَّ

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

، َعَلى أْن  ْحـَن الَوَرِقيَّ فِي الَحْوِض الماِئـيِّ  4  َأَضـُع الصَّ

ْعَبَة َعَلْيِه. ْحِن َوَأَضُع اللُّ َيُكوَن الَخْيُط َأْسَفَل الصَّ

ْفَدَع َوَأْكُتُب َأْيَن َوَضْعُته. ُل الَبياناِت. َأْرُسُم الضِّ  5   اأُ�َسجِّ

ْحٍن َوَرِقيٍّ �سَ

َقَلِم َتْلِويٍن �َسْمِعيٍّ

ِمَق�سٍّ

َخْيٍط

َحْو�ٍس َماِئيٍّ

اِطيٍّ ْفَدٍع َمطَّ �سِ

اأَْحَتاُج اإلى:

4الخطوُة

ُة11 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



َنَباَتاُت الُم�ْسَتْنَقِع

َباَتاِت الَِّتي  ↓  ُيلِحُظ الُعَلَماُء ُطوَل النَّ
ُتوَجُد ُقْرَب الُم�ْسَتْنَقِع، َوَلْوَنها، َو�َسْكَلها.

ماذا َيْعَمُل الُعَلَماُء؟

َدًة فِي َأْثنـاِء َعَمِلِهْم. َلـَقـْد َأْدَهَشـنِي  َيْسـَتْعِمُل الُعَلَمـاُء َمَهـاَراٍت ُمَتَعــدِّ
. وَكَما َعِمْلُت  ْنَبِق الَماِئـيِّ ْفَدِع جالًِسـا َعلـى َوَرَقِة َنَبـاِت الزَّ ُوُجـوُد الضِّ
ماِذِج. وُيْظِهُر  النَُّمـــوَذَج فِي أْثناِء َتنِْفيِذ النََّشـاِط، َيُقوُم الُعَلمـاُء ِبِبناِء النَّ

ْيَء َكما َيْبُدو َعَلى َطبِيَعتِِه فِي الَواِقِع.  النَُّموَذُج الشَّ

تِي َيْسَتْعِمُلها الُعَلماُء؛ إْذ ُيلِحُظ الُعَلَماُء  ُيْمِكنُنِي َأْن َأْسَتْعِمَل الَمَهاَراِت الَّ
ِذيَن ُيلِحُظـوَن بِْرَكَة الماِء َمَثًل  ٍة؛ فالُعَلَماُء الَّ ُصوَنهـا بِِدقَّ األَْشـَياَء وَيَتَفحَّ

َيْسَتطِيُعوَن َأْن َيِجُدوا َأْشَياَء ُمْدِهَشًة. 

12 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ



ُيَقاِرُن الُعَلماُء َبْيَن األَْشياِء بِِذْكِر َأْوُجِه التَّشاُبِه َوَأْوُجِه االْختِلِف َبْينَها. 

وَرِة َأْدنـاُه، َوُأَقاِرُن َبينَُهمـا. َكْيَف ُيْمِكُن  َأْنُظـُر إلى الَحَيواَنْيِن فِـي الصُّ
لِْلُعَلماِء َأْن ُيقاِرُنوا َبينَُهما؟

ـْكَل َأْدنـاُه، ِكل الَحَيواَنْيِن َلـُه َأْجنَِحٌة، َوَيِعيـُش بِالُقْرِب  ـُص الشَّ َأَتَفحَّ
ِمـْن بِْرَكـِة الَمـاِء، َولِكنَُّهمـا َيْخَتِلفـاِن فِي َأْشـَياَء َعِديـَدٍة. َوَلَقـْد َوَجَد 
ِنيِف األَْشـَياِء، َأْو َوْضِعها فِي َمْجُموَعاٍت؛ َفالطُُّيوُر  الُعَلماُء َطريَقًة ِلَت�سْ

َوالَحَشَراُت َتنَْتِمَياِن إَِلى َمْجُموَعَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن ِمَن الَحَيواَناِت. 

اْخِتالٌف

 طاِئر 

َعَدُد �أَْرُجِلِه 2 

ي�ُش
ِّ
َيْك�سوُه �لر

 َح�َسَرٌة 

َعَدُد �أَْرُجِلها 6 

ُمها  ّوُن ِج�سْ
َ

َيَتك

ِمْن َثالَثِة �أَْجز�ٍء

َت�ساُبٌه اْخِتالٌف

ِكالُهما َلُه 

�أَْجِنَحٌة 

ُ
ِكالُهما َيطير

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌٌ ْ

ْ

ْ

ْ

ُة13 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



َكْيَف َيْعَمُل الُعَلَماُء؟

ِذي َوَجَدُه َأَحُد الُعَلماِء بِالُقْرِب ِمْن إِْحَدى البَِرِك  َأْنُظـُر إَِلى الَبْيِض الَّ
َأْو َعَلى األَْشَجاِر. َيِقي�ُس الُعَلَماُء َحْجَم الَبْيِض َأْو َوْزَنُه. ِعنَْدَما َأِقيُس 
َأِجـُد ِمْقَداَر الطُّـوِل َأِو الَوْزِن، َوُيْمِكـُن َأْيًضا َأْن َأِجَد َمَدى ُسـُخوَنِة 

الِجْسِم أْو ُبـُروَدتِِه.

تـي َيِجُدهـا الُعَلماُء َبيانـاٍت. َوِعنَْدمـا َيُقوُموَن  ى الَحقاِئـُق الَّ َوُتَسـمَّ
ُهْم َيْكُتُبوَن ما ُيلِحُظوَنُه.  ِبَت�ْسجيِلِ الَبَياَناِت فإنَّ

ُة �لَبطَّ

�حَلَماَمُة

َلْحفاُة �ل�سُّ

وُل؟ َما �لطُّ

3 �سم

5 �سم

2 �سم

14 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ



ُبوَنَها. َوَتْرِتيُب األَْشـياِء َيْعني  َوَبْعـَد َأْن َيْجَمَع الُعَلَماُء الَبَياَناِت ُيَرتِّ
َتنْظِيَمَهـا بَِطِريَقٍة َما. َوِمثـاُل َذلَِك َتْرتِيُب الَبْيِض بَِحَسـِب َحْجِمِه؛ 

ِمَن األَْصَغِر إَِلى األَْكَبِر. 

َوَيْسـَتْعِمُل الُعَلَمـاُء َمَهاَرًة ُأْخَرى، ِهـَي ال�ْسِتْنتاُج. ِعنَْدما َأْسـَتنْتُِج 
نِي َأْسـَتْعِمُل َما َأْعِرُفُه لَِتْحِديِد َشـْيٍء َما. َهْل ُيْمِكنُني َأْن َأْسَتنْتَِج  َفإِنَّ

َأيُّ َبْيٍض َوَضَعُه ُكلُّ َحَيَواٍن ِمَن الَحَيَواَناِت اآلتَِيِة؟ 

ْفَدٌع ↑ �سِ

ٌة ↓ َبطَّ

↓ َحَماَمٌة

↑ �ُسَلْحفاٌة

ُة15 الَمهاراُت الِعْلِميَّ



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



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



ُ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�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



ْفَدُع؟ َما الَمساَفُة الَّتي ُيْمِكُن َأْن َيْقِفَزها الضِّ

َيُقوُم الُعَلماُء باالْسـتِْقصاِء ُمتَّبِِعيَن ُخُطواٍت ُمَعيَّنًَة، َوَهـذا ما ُيْعَرُف بـِالطَّريَقِة 
َبَعها َأَحُد الطُّلِب.  تي اتَّ ِريَقِة الِعْلِميَِّة الَّ الِعْلِميَِّة. وفيما َيِلي ُخُطواُت الطَّ

اأَ�ْساأَُل �ُسوؤال

  ُسؤاُل َخالٍِد ُهَو:

ْفَدُع 1 ال�سِّ

ْفَدُع 2 ال�سِّ

ُع  اأََتَوقَّ

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

أِلَنَّ َأْرُجَلُه َأْطَوُل.

ْفَدِع يف   َحْجُم �ل�سِّ
ُ
ر  ُيوؤَثِّ

ْ
َهل

�مَل�ساَفِة �ّلتي َيْقِفُزها؟

20 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



اأُلِحُظ 

َيْسـَتْعِمُل َخالُِد َمَهاَراتِـِه الِعْلِميََّة لُِيَلِحَظ 
َ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�سَ

َتـه لِيْخَتبِـَر فِْكَرَته، ولَِيْسـَتطِيَع اآلَخروَن  َكَتـَب َخالٌِد ُخطَّ
باَعها.  اتِّ

ُة21 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ِ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



ْقِنَيُة ِميِم: الُعُلوُم والتَّ �سْ مهارُة الَتّ

؟ الُعَلَماُء  َهـْل َواَجْهُت ُمْشـِكَلًة َما؟ َكْيـَف َوَجْدُت الَحـلَّ
تِي ُتَواِجُهُهْم. ِميِم لَِحلِّ الُمْشِكَلِت الَّ �سْ َيْسَتْخِدُموَن َمَهاَرَة الَتّ

اأََتَعلَُّم ←

َد  ُأَحـدِّ َأْن  اًل  َأوَّ َعَلـيَّ  التَّْصِميـِم  َمَهـاَرَة  َأْسـَتْخِدُم  ِعنَْدَمـا 
. َوالَحلُّ ُهـَو َطِريَقُة ُمَعاَلَجِة  َر فِـي الَحلِّ الُمْشـِكَلَة، ُثمَّ ُأَفكِّ
الُمْشـِكَلِة. ُيْمِكنُنِـي َأْن َأْحَصَل َعَلى َأْفَكاٍر ِمـْن ُزَمَلِئي َأْو 
ِمْن ُمَعلِِّمي َأْو بِاْسـتِْخَداِم الُكُتِب. ُثـمَّ َأُقوُم بَِتْصِميِم َحلِّي. 

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

تِي َأْحَتاُج إَِلْيَها فِي  َهْل َواَجْهُت ُمْشـِكَلًة فِي َتْوفِيِر الَمَوادِّ الَّ
َمْدَرَسـتِي؟ ُيْمِكنُني َأْن َأْسـَتِمرَّ فِي َتْصِميِمي بَِأْن َأْسـَتْخِدَم 

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

24 ِميِم َهاَرُة التَّ�صْ َمَ



ُب  ← اأَُجرِّ

ِه ُصنُْدوًقا َيْحَفُظ فِيِه َجِميَع َأَدَواتِِه الَمْدَرِسيَِّة،  َم َعْبَد اللَّ َصمَّ
َصاِص،  ـَمُه إَِلى َأْقَسـاٍم ُمْخَتِلَفٍة َتْحِمـُل َأْقَلَم الرَّ بَِحْيُث َقسَّ

ِصَق َوالِمْمَحاَة. ْمِعيََّة، َواللَّ واألَْقَلَم الشَّ

َة. َأْرُسـُم  ـُم َنُموَذًجا لَِخـْزِن َوِحْفِظ َأَدَواتِي الَمْدَرِسـيَّ ُأَصمِّ
َوُأَشـاِرُك  لِِفْكَرتِـي،  ًطـا  ُمُخطَّ

َأْجَمـُع  ِمـي.  َوُمَعلِّ ُزَمَلئِـي 
تِـي َأْحَتاُج  َجِميـَع الَمـَوادِّ الَّ
إَِلْيَها لَِتْصِميِمي، َوَأُقوُم بِبَِناِء 

اْختَِراِعي َوَأْخَتبُِرُه.

َتْصِميِمـي  َبْيـَن  ُأَقـاِرُن   1 

َوَتْصِميِم َعْبِداللَِّه.

 2 َهْل َحلَّ َتْصِميِمي الُمْشِكَلَة؟

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

ِميِم25 َهاَرُة التَّ�صْ َمَ



26 َلَمُة َتْعِليَماُت ال�سَّ

الَمِة. بُِع َتْعلِيَماِت السَّ ِعنَْدما َأَرى إِشاَرَة  أْحَذُر، َأتَّ

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

َأْنَتبِـُه ِعنْـَد اْسـتِْخداِم األََدواِت 
َجاِجيَِّة. ِة أِو الزُّ الحادَّ

َأْلَبـُس النَّظَّـاَرَة الَواِقَيـَة ِعنَْدما 
ُيْطَلُب إَِليَّ َذلَِك.

َأْغِسـُل َيَديَّ َجيِّـًدا َقْبَل 
ُكلِّ َنشاٍط وَبْعَدُه.

ُأَحافُِظ َعلـى َنظاَفِة َمكاِن 
َعَمِلي َوَتْرتيبِِه.



الَوْحَدُة الأُوَلى

ـبـَاَتـاُت َوالـَحَيَواَنـاُت النَّ

َباَتاِت. ى َبْعُض الَحَيَواَناِت َعَلى النَّ َتَتَغذَّ

َقــاَل َتَعاَلــى: 

الغا�سية
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َ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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ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

اْلَباِدَرُة

َنْبَتٌة َصِغيَرٌة فِي بَِداَيِة ُنُموِّ الَبْذَرِة.

ْهَرُة الزَّ

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

اْلَبْذَرُة

ُجـْزٌء ِمَن النََّباِت َينُْبُت َوَيِصيُر َنباًتا 
َجِديًدا.

َقاِح ُحُبوُب اللَّ

ْهـَرِة  ُن َداِخـَل الزَّ َمْسـُحوٌق َيَتَكـوَّ
ُيْسِهُم فِي إِْنَتاِج اْلُبُذوِر.



ُ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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َ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



َما َحاَجاُت اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة؟

ـْهِل َأْن  َتنُْمـو اْلَمْخُلوقـاُت اْلَحيَّـُة َوَتَتَغيَّـُر. ِمَن السَّ
َنْحُكـَم َعَلى الَحَيواَناِت َأنَّها َمْخُلوَقاٌت َحيٌَّة؛ َفنَْحُن 
ُك، َوَتْأُكُل الطََّعاَم، َوَتْشـَرُب  َنَرى اْلَحَيَواَنـاِت َتَتَحرَّ

َها َحيٌَّة. ُس اْلَهَواَء، َفنَْعِرُف َأنَّ اْلَماَء، َوَتَتنَفَّ

َغاِرَها َقِريًبا ِمَن الِبْرَكِة. ا ِل�سِ ُة ُع�سًّ َتْبِني الَبطَّ

باِت. ←  َتاأُْكُل اْلَجَراَدُة اأَْزهاَر النَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
ا  ـــْيُء َمْخُلوقاً َكْيـــَف اأَْعـــِرُف َما اإَذا َكاَن ال�صَّ

حيًّا؟

الُمْفَرَداُت
الَباِدَرُة

الَمَعاِدُن
الأُْك�ِصِجيُن

←

←
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َ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
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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
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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



ُ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



ُ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. 



ْ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



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



ِ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

←

←
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َكْيَف َتْبُدو اْلُبُذوُر؟

َن َنَباَتاٍت َجِديدًة.  ُمْعَظـُم النََّباَتاِت ُتنْتُِج ُبـُذوًرا لُِتَكوِّ
ُيوَجُد َداِخـَل اْلُبُذوِر ِغَذاٌء ُيَسـاِعُد النََّبـاَت الَجِديَد 
. لِْلُبـُذوِر َأْشـَكاٌل َوَأْحَجـاٌم ُمْخَتِلَفـٌة؛  َعَلـى النُُّمـوِّ
َيـاِح َوالِمَياِه َأْن  َفَبْعـُض اْلُبـُذوِر َصِغيـَرٌة ُيْمِكـُن لِلرِّ
َتنُْقَلَها َبِعيًدا، َوَبْعُضَها اآلَخُر َيْعَلُق بَِفْرِو اْلَحَيَواَناِت، 

َوَينَْتِقُل إَِلى َمَكاٍن َجِديٍد.

َمَرُة ُيْمِكُن َقْطُفَها. ُج الثَّ ↑ ِعْنَدَما َتْن�سَ َمَرُة اْلُبُذوَر َداِخَلَها. ↑ َتْحِمي الثَّ

ُيْمِكـُن للُبـُذوِر الَِّتي َداِخـــَل   ↑

ْرَبِة  َمَرِة اأَْن َتْنُمَو ِفي التُّ الثَّ
يَر َنَباَتاٍت َجديَدًة. َوَت�سِ

َرِحيَق  اِن  نَّ َيْمَت�سُّ طاِئُر الطَّ  ↑
الأَْزَهاِر، َوَيْنُقُل ُحُبوَب اللََّقاِح 

ِمْن َنباٍت اإِلى اآَخَر.

اِع ال�سْم�ِس ُبُذوُر َتبَّ ْم�ِسِم ُبُذوُر ال�سِّ
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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.
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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



ُ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



َ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



ِ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



           

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



ُ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.



ِ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. 



  َكْيَف َتْنُمو اْلَحَيَواَناُت َوَتَتَغيَُّر؟
....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َف احَلَيَواَناِت؟ نِّ َكْيَف ُن�سَ

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَراُت َحَياِة احَلَيَواَناِت؟

ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   َتَعاَلــى: زبڀ   َقــاَل 

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ چ  چ  چ  چ   

ڇ  ڇ رب النور

َتَعاَلــى: زب َقــاَل 

 رب النور

اِني ُل الثَّ اْلَف�سْ

50 اِني ُل الثَّ الَف�سْ

اْلَحَيواناُت



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

الثَّْديِيُّ

ـْعُر َأِو  َحَيـواٌن ُيَغطِّـي ِجْسـَمُه الشَّ
اْلَفْرُو، وُيْرِضُع ِصغاَرُه اْلَحِليَب.

الطَّائُِر

يُش، َوَلُه  َحَيَواٌن ُيَغطِّي ِجْسـَمُه الرِّ
َجنَاَحاِن َوِمنَْقاٌر.

َدْوَرُة الَحَياِة 

تِي َيُمرُّ بَِهـا اْلَمْخُلوُق  الَمَراِحـُل الَّ
الَحيُّ فِي َحَياتِِه.

اْلَيَرَقُة

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

اِني51 ُل الثَّ الَف�سْ



ْهِيَئُة 52التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َمْجُمـوَعـاُت اْلَحَيـَواَنـاِت

اْلَحَيواَناُت،  َتْخَتِلُف  ِفيَم  اْلَحَيَواَناِت.  ِمَن  الُمْخَتِلَفِة  الأَْنَواِع  اآلُف  ُتوَجُد 
َوِفيَم َتَت�َصاَبُه؟
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اِل�ْسِتْك�َساُف 53

َف اْلَحَيَواَناِت؟ نِّ َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن ُن�سَ
الُخُطَواُت

ُف. َأْنُظـُر إَِلى ُصَوِر اْلَحَيواَنـاِت. أَضُع اْلَحَيَواَناِت  نِّ اأُ�سَ  1 

ُفَها. فِي َمْجُموَعاٍت، َوُأَبيُِّن َكْيَف ُأَصنِـّ

ُث إِلـَى َزِميِلـي َعـْن َمْجُمـوَعـاِت اْلَحَيَواَناِت.  2  َأَتَحـدَّ

تي َصنََّف َزِميِلي فِيَها اْلَحَيَواَناِت؟    َما اْلَمْجُموَعاُت الَّ

اأَُقاِرُن. فِيَم َتَتَشـاَبُه َمْجُموَعاتِـي َوَمْجُموَعاُت ُزَملِئي،   3 

َوفِيَم َتْخَتِلُف؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

َتِعيـُش َعَلـى  تِـي  الَّ ــُر فِــي اْلَحيـَواَنـاِت  ُف. ُأَفكِّ نِّ اأُ�سَ  4 

ْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَصنَِّفَها؟ اْلَيابَِسِة. َكَ



َكْيَف ُنَصنُِّف اْلَحَيَواَناِت في َمْجُموَعاٍت؟
َتْشـَتِرُك َجِميـُع الَحَيواَناِت فِي َحاَجتِهـا إَِلى الِغذاِء 
َواْلَمـاِء َواْلَهواِء، َوإَِلى َمـَكاٍن لَِتِعيَش فِيِه. َوَتْخَتِلُف 
فِـي َكْيِفيَّـِة الُحُصـوِل َعَلْيَهـا، َولِـُكل ِمنْهـا َأْجـزاٌء 

ُتَساِعُدها َعَلى َذلَِك.
َصنََّف اْلُعَلماُء اْلَحَيَواَناِت إَِلى َمْجُموَعَتْيِن َرِئيَسَتْيِن؛ 
ـاِت،  ى اْلَفَقاِريَّ َمْجُموَعـٍة َلَهـا َعُمـوٌد َفَقـِريٌّ ُتَسـمَّ
ى  وَمْجُموَعـٍة ُأْخـَرى َلْيـَس َلَها َعُمـوٌد َفَقِريٌّ ُتَسـمَّ

اِت.  َفَقاِريَّ اللَّ
اُت،   ْدِييَّ الأُ�ُســـوُد َوَهــِذِه اْلِجماُل ِمــَن الثَّ  ↓
ْعُر اأَِو  ي ِج�ْسَمها ال�سَّ َوِهَي َحَيوانــاٌت ُيَغطِّ
َئَتْيِن.  �ُس َعـــْن َطـِريِق الـرِّ الَفْرَو، َوَتَتَنفَّ
َغاَرهـا اْلَحِليَب. ُع �سِ اِت ُتْر�سِ ْدِييَّ اأُْنَثى الثَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف ُن�َصنَِّف الَحَيَواَناِت؟ 

الُمْفَرَداُت
الثَّْدِييَّاُت

ُيوُر الطُّ
الأَ�ْصَماُك
َواِحُف الزَّ

الَبرَماِئيَّاُت
الَح�َصَراُت

←

←

َدٌة لِْلَفقاِرّياِت: َوُهنَا َأْمثَِلٌة ُمَتَعدِّ

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 54ال�سَّ



ْعِريُّ واْلَكْنَعُد والَهاُموُر ِمن الأَ�ْسَماُك، والأَ�ْسَماُك  ↑  ال�سِّ
ي اأَْج�َساَمَها ُق�ُسوٌر، َوَتِعي�ُس ِفي اْلَماِء.  اٌت ُتَغطِّ َفَقاِريَّ
�َس، َوَزعاِنَفها  َت�ْسَتْخِدُم الأَ�ْسَماُك َخَيا�ِسيَمها ِلَتَتَنفَّ

ِلَت�ْسَبَح.

َواِحِف.  ــُة ِمــَن الزَّ ْحِليَّ ــبُّ َوَهــــِذِه ال�سِّ ↓ ال�سَّ
ى ِباْلَحرا�ِسِف  ــِة َخ�ِسٌن َوُمَغطًّ ْحليَّ ِجْلُد ال�سِّ

ِلِحماَيِتَها. 

اِت.  َلَمْنَدُر ِمَن اْلَبرَماِئـيَّ ْفَدُع َوَهذا ال�سَّ ↑ ال�سِّ
ــاِت َتْبــَداأُ َحياَتهــا ِفــي  ُمْعَظــُم اْلَبرَماِئيَّ
اِت َرْطٌب ُي�َساِعُدها  اْلماِء. ِجْلُد اْلَبرَماِئيَّ

َعَلى اْلَعْي�ِس َعَلى الَياِب�َسِة َوِفي اْلَماِء. 

يوُر  ِهَي اْلَحَيواناُت  َيوِر. والطُّ الَبَجُع ِمَن الطُّ  ↑
ي�ــُس. ــي ِج�ْسَمهــا الِرّ اْلَوِحيــَدُة الَّتــي ُيَغطِّ
ُع  ُيوِر َلها َجناَحــاِن َوِمْنقاٌر، َوَت�سَ َجِميــُع الطُّ

َغاُر. ا َيْفِق�ُس، ِمْنُه ال�سِّ َبْي�سً

ْ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
ُهنَـاَك اْلَكثِيـُر ِمـَن اْلَحَيَواَنـاِت َلْيـَس َلَهـا َعُمـوٌد 
ِة. َبْعُض  ، َوِهَي َأْكَثُر ِمـَن اْلَحَيَواَناِت اْلَفَقاِريَّ َفَقِريٌّ
اِت ـ َوِمنَْها اْلَحَشـَراُت ـ ُيَغطِّي ِجْسـَمها  َفَقاِريَّ اللَّ

ُر َلَها اْلِحَماَيَة واألَماَن. ِغطاٌء ُصْلٌب ُيَوفِّ
ــاِت،  َفَقاِريَّ اللَّ ِمــَن  اْلَبْحــِر  َقناِديــُل 
ْلٌب. اإِنَّها  َوَلْي�ــَس َلَها ِغَطاٌء َخاِرِجــيٌّ �سُ
َتْل�َســُع اْلَحَيواَناِت الأُْخــَرى ِلَكْي َتْبَقى 

َل َعَلى اْلِغَذاِء. ِفي اأََماٍن َوَتْح�سُ

الُخْنُف�َساُء ِمَن اْلَح�َسَراِت، َلها 
�ِستُّ اأَْرُجٍل، َوَقْرَنــا ا�ْسِت�ْسَعاٍر، 

ْلٌب. َوِغَطاٌء َخارِجيٌّ �سُ

َقْرنا ال�ْسِت�ْسعاِر ُي�َساِعَداِن 
اْلَح�َســَراِت َعَلى الإِْح�َسا�ِس 

. مِّ ِق َوال�سَّ َذوُّ َوالتَّ

ُر لْلَح�َسَرِة  اْلِغَطاُء اْلَخاِرِجيُّ ُيَوفِّ
اْلِحَماَيَة َوالأَماَن. 

الأَْرُجُل ُت�َساِعُد اْلَح�َسَرَة 
�َسلُِّق. َعلى اْلَم�ْسِي َوالتَّ

َكْيَف َتْسَتِفيُد الُخْنُفَساُء ِمْن َأْجَزاِء 
ِجْسِمَها ِفي َتْوِفيِر َحاَجاتَِها؟ 

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

الُخْنُف�ساُء
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لَِحَي��َوانِ�ي  َع�ْن ُص��َوٍر  َأْبَح��ُث  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 ُكلاًّ ِ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 ِغطـــاٌء �صُ  ↑

َيِطيُر ِبَها، َوَيْهُرُب ِمْن اأَْعَداِئِه.

َجَراُد الَبْحِر 
اِت اِريَّ َفقَّ ِمَن اللَّ

اِت.←  َفَقاِريَّ ُدوَدُة الأَْر�ِض ِمَن اللاّ

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

ن�صاط اأ�صري
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ع �لَحَيَو�َناِت َتَنوُّ

ُيوُر َو�ِحُف�لطُّ اُت�لزَّ ْدِييَّ �لثَّ

ٌ
ٌةُبْلُبل َخُروٌف�ِسْحِليَّ

ٌ
ُفور ِقّطٌُثْعَباٌنُع�سْ

ِنيُف اِء: التَّ�سْ َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ

نِي َأَضُع األَْشَياَء الُمَتَشابَِهَة فِي َمْجُموَعاٍت. ِعنَْدَما ُأَصنُِّف َفإنَّ

← اأََتَعلَُّم

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

 1  فِيَم َتَتَشاَبُه الثَّْدِييَّاُت َمَع الطُُّيوِر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟

تي اْسَتْعَمْلُتها لَِتْصنِيِف الَحَيَواَناِت فِي الَجْدَوِل؟  2  َما الطُّرُق الَّ

 3      اأَكْتُبُ فِيَم َيْخَتِلُف َتْصنِيِفي َعْن َتْصنِيِف َزِميِلي؟ 

ُب ← اأَُجرِّ

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

. فِّ َمَع َزِميِلي فِي الصَّ
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اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُر اْلَحَيواَناُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ

َغاُر اْلَحَيَواَناِت َعْن َواِلَدْيها؟ ِفيَم َتْخَتِلُف �صِ
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َغاِر َواْلِكَباِر، َوَما  �َساُبِه َبْيَن ال�سِّ َما اأَْوُجُه التَّ
اأَْوُجُه الْخِتلِف؟

الُخُطَواُت

َغاُر؟ تِي َيُقوُم بَِها الصِّ َما األَْشَياُء الَّ  1 

تِي َيُقوُم بِها الِكَباُر؟ َما األَْشَياُء الَّ  2 

ْسـَم التَّْخطِيطِيَّ لَِكْي ُأَقاِرَن  اأُقاِرُن. َأْسـَتْخِدُم الرَّ  3 

َغاُر َوَما يُقوُم بِِه اْلِكَباُر. َبْيَن َما يُقوُم بِِه الصِّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر 

فِيَم َتَتَشاَبُه ِصَغاُر اإِلْنَساِن َوِصَغاُر النُُّموِر، َوفِيَم   4 

َتْخَتِلُف؟

3الخطوُة

َغاُر �لِكَباُر�ل�سِّ

�َساُبُه �لتَّ
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َما َدْوَرُة اْلَحَياِة؟

َواِحـُف  َوالزَّ َواألَْسـَماُك  َوالطُُّيـوُر  اْلَحَشـَراُت 
ا الثَّْدِييَّاُت َفَتِلُد ِصَغاًرا،  َواْلَبرماِئيَّاُت ُكلُّها َتبِيُض. َأمَّ

َوُتْرِضُعَها. َجِميُع اْلَحَيَواَناِت َلَها َدْوَرُة َحَياٍة.

ِغيٌرَماِعٌز َحِديُث الِولَدِة ُموَِّماِعٌز �سَ َماِعٌز ُمْكَتِمُل النُّ

َدْوَرُة َحـَيـاِة املَاِعِز

َجاِج َدْوَرُة َحـَيـاِة الدَّ

ِه. ِغيُر اْلَماِعِز ِفي َبْطِن اأُمِّ ُن �سَ َيَتَكوَّ

يُر  ــَة ِلْلُخُروِج ِمْنَهــا، َوَي�سِ الُكْتُكــوُت َيْفِق�ــُس الَبْي�سَ
ْطَعاِم َنْف�ِسِه. وؤَْيِة، َوالَم�ْسِي، َواإِ َقاِدًرا َعَلى الرُّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَراُت َحَياِة الَحَيَواَناِت؟ 

الُمْفَرَداُت
َدْوَرُة الَحَياِة

َيَرَقٌة
الَعْذَراُء

←

←
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ِبــَح  الُكْتُكــوُت َيْكُبــُر، َوَيْنُمــو ِلُي�سْ
. ُموِّ َدَجاَجًة اأَْو ِديًكا ُمْكَتِمَل النُّ

َحَيـاِة  َدْوَرَة  َأْدُرُس  ــُل.  اأََتَوا�سَ
َحَيَواٍن.

لَِيْنُمَو  َأْشُهٍر  اإِلْنَساِن َحَواَلْي 9  َيْسَتْغِرُق َجنيُِن                 
وُيوَلَد، َبْيَنَما َيْسَتْغِرُق َجنِيُن اْلَماِعِز 6 َأْشُهٍر َفَقْط.

ُعُه َحِليَبها  ِغيَرَها ُتر�سِ ِعْنَدَما َتِلُد الَماِعــُز �سَ
َغاًرا،  ــى َيْنُمــَو. َوِعْنَدَمــا َيْكُبــُر ُيْنِجــُب �سِ َحتَّ

َوَتْبَداأُ َدْوَرُة َحَياٍة َجِديَدٌة.

  ما َمراِحُل َدْوَرِة اْلَحَياِة؟

َكْيَف َتْخَتِلُف َدْوَرُة َحَياِة اْلَماِعِز 
َجاِج؟ َعْن َدْوَرِة َحَياِة الدَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

َ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 ِخلَل َدْوَرِة َحياتِها.

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

َوِعنَْدَمـا َتِصيُر َجاِهَزًة لِلتََّغيُِّر َتَتَوقَّـُف َعِن اْلَحَرَكِة، َوُيْصبُِح ِجْلُدَها 
ِقْشَرًة ُصْلَبًة.

فِـي داِخِل اْلِقْشـَرِة َتَتَغيَّـُر اْلَيَرَقُة بُِبـْطٍء، َوَهِذِه َمْرَحَلُة الَعـْذَراِء، ُثمَّ 
َتْخُرُج اْلَفَراَشُة ِمَن اْلِقْشَرِة َوَتْكُبُر َوَتطِيُر.

ٌة َعْذَراُءَيَرَقٌةَبْي�سَ

َدْوَرُة َحـَيــاِة الَفَرا�َســِة
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ِغيَرٌة ُموَِّفَرا�َسٌة �سَ َفَرا�َسٌة ُ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 بِلِدي. َوُأَوضِّ َأْبَحُث َعْن َثَلَثِة َحَيَواَناٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَحَيَواَناِت الَّ
ى َوَتْحِمي َنْفَسَها. َكْيَف َتَتَغذَّ

   َكْيَف َتِصيُر اْلَيَرَقُة َفَراَشًة؟

ْقِويُم التَّ 65



َكْيَف َتْنُمو ُدوَدُة الأَْر�ِس؟

َأْبَحُث َكْيَف َتنُْمو ُدوَدُة األَْرِض، َوَكْيَف َتَتَغيَُّر؟

َماَذا اأَْعَمُل ←

وَفاِن فِي ِوَعاٍء، َوَأْعَمُل ُفْتَحًة فِي الِغَطاِء.  1 َأَضُع َدِقيَق الشُّ

 2  اأَُلِحــُظ. َكْيَف َتْبُدو ُدوَدُة األَْرِض؟ َأْسـَتْخِدُم الَعَدَسَة 

وَدَة َوَشـِريَحًة ِمَن  وَدِة. َأَضُع الدُّ الُمَكبَِّرَة لُِمَلَحَظِة الدُّ
اِح فِي الِوَعاِء. التُّفَّ

اأَْحَتاُج اإَِلى:

َمْجُموَعِة ِديَداِن الأَْر�ِس

�ُصوَفان

ِم�ْصَطَرٍة

اٍح �َصِريَحِة ُتَفّ

َرٍة َعَد�َصٍة ُمَكِبّ

ِوَعاٍء َمَع ِغَطاٍء

 1اْلُخْطَوُة

 2اْلُخْطَوُة
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َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�َصاِئيٌّ

ُل الَبَياَناِت. َأِقيُس ُطوَل ُدوَدَة األَْرِض  3اْلُخْطَوُة  3  اأُ�َسِجّ

ُكلَّ َيْوَمْيـِن. َيِجـُب َأْن َأُكـوَن َلطِيًفـا َمـَع 
وَدِة، َوَأْكُتُب َكْيَف َتَغيََّرْت. الدُّ

وَدُة  ِذي َسـَتِصُلُه الدُّ ــُع. َمـا الطُّـوُل الَّ  4  اأََتَوَقّ

ُع َكْيَف َسَتَتَغيَُّر؟ َبْعَد َأْن َتنُْمَو؟ َوَأَتَوقَّ

؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر ←

وَدَتاِن، َوفِيَم َتْخَتِلَفاِن؟ اأَُقاِرُن. ُأاَلِحُظ ُدوَدًة ُأْخَرى. فِيَم َتَتَشاَبُه الدُّ

ُع67 َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ



   

اِني ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�سْ

اِلَيِة ِباْلَكِلَمِة اْلُمنا�ِسَبِة: اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

تِـي َتْبـَدُأ َحَياَتها فِـي اْلَماِء، َوَتْقِضـي َبِقيََّة - 1 الَحَيواَنـاُت الَّ
ى َحَيَواَناٍت ................................. . َحَياتِها َعَلى اْلَيابَِسِة ُتَسمَّ

ى - 2 ــِذي ُيْرِضــُع ِصَغــاَرُه اْلَحِليـَب ُيَسـمَّ اْلَحَيـــَواُن الَّ
. .............................

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

ـِذي َلُه ِسـتَُّة َأْرُجـَل َوْقَرَنا اْستِْشـَعاٍر َوِغَطاٌء - 4 الَحَيـَواُن 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 ِل الثَّاِني ُمراَجـَعـُة الَف�سْ



           

اِلَيِة: اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

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

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

اِني69 ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�سْ



َتْقِومُي الأََداِء            

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

َكْيَف َتنُْمو اْلَحَيواناُت َوَتَتَغيَُّر؟- 10

ُموِّالَيَرَقُة َفَرا�َسٌة ُمْكَتِمَلُة الُنّ

)           (

)           ( )           (

)           (

َعْذَراُء ٌة َبْي�سَ

70 اِني ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�سْ



َتْقِومُي الأََداِء

ُموَعاُت احَليََوانَاِت   َمْ

ُف الَحَيَواَناِت ِفي َمْجُموَعاٍت؟ ِنّ َكْيَف ُن�سَ
َ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؟     ←

اِني: َتْقِويُم الأََداِء ُل الثَّ الَف�سْ 71
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وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة: اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

َأيُّ الِعَباَراِت َتُضمُّ َمْجُموَعًة َواِحَدًة ِمَن الَحَيَواَناِت؟  1 

َمَكُةأ.  ، السَّ ، الِقطُّ بُّ   الدُّ
َلْحَفاُةب.    التِّْمَساُح، الَسَمَكُة، السُّ
ْمَلُة، الُجْنُدُبج.    الُخْنُفَساُء، النَّ
ُة.د.  ْحِليَّ ُة، ِقْنِديُل الَبْحِر، السِّ   الَبطَّ

ِحيَح لَِدْوَرِة َحَياِة الَفَراَشِة؟  ا َيْاتِي ُيَمثُِّل التََّتاُبَع الصَّ َأيٌّ ِممَّ  2 

A

B

C

D

أ. 

 ب. 

 ج. 

 د. 



اْلَمَواِطُن
اِنَيُة الَوْحَدُة الثَّ

َيِقُف الَوَرُل َعَلى َقَدَمْيِه اْستْعَداًدا لَِصْيِد َفِريَستِِه

ْهَناِء ْحَراُء الدَّ �سَ



َنْظَرٌة اإِىَل املَْوِطِن
 َما اْلَمْوِطُن؟

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

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َباَتاُت َواحَلَيَواَناُت الَعْي�َس  َكْيَف َت�ْسَتِطيُع النَّ

فـِي َمَواِطِنَها؟ 

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َكْيَف َتْعَتِمُد احَلَيَواَناُت َعَلى َحَيَواَناٍت 

اأُْخَرى؟

اِلُث ُل الثَّ اْلَف�سْ

74 اِلُث ُل الثَّ اْلَف�صْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

الَمْوطُِن 

الَمْخُلوَقـاُت  فِيـِه  َتِعيـُش  َمـكاٌن 
الَحيَُّة.

ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَُّة  السِّ

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

الَفِريَسُة 

َحَيَواٌن َيْصَطاُدُه َحَيَواٌن ُمْفَتِرٌس.

الُمْفَتِرُس 

َحَيواٌن َيْصَطـاُد َحَيَواَنـاٍت ُأْخَرى 
ى َعَلْيَها. لَِيَتَغذَّ

اِلُث75 ُل الثَّ اْلَف�صْ



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

اأَماِكُن اْلَعْي�ِس

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

رابط الدر�س الرقمي
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اأَْيَن َتِعي�ُس اْلَحَيواَناُت؟
الُخُطواُت

تِي َأْسَفَل  وَرِة الَّ اأُلِحُظ. َأْنُظُر إَِلى آَثاِر اْلَقَدَمْيِن فِي الصُّ  1 

ْفَحِة. َأيُّ اْلَحَيَواَناِت َلُه َهِذِه اآلَثاُر؟ الصَّ

يَُّة َشْكِل الَقَدَمْيِن لَِهَذا الَحَيَواِن؟  اأَ�ْسَتْنِتُج. َما َأَهمِّ  2 

  أَشاِرُك ُزَملِئي فِي فِْكَرتِي.    

ِذي َيِعيُش فِيِه.  3  َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَحَيَواِن فِي اْلَمَكاِن الَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

تي ُيْمِكُن َأْن َتِعيَش  ُل. َما اْلَحَيَواَنـاُت األُْخَرى الَّ اأََتَوا�سَ  4 

ِذي َتْحَتـاُج إليِه لَِكْي  بِاْلُقـْرِب ِمـْن َهَذا اْلَحَيـواِن؟ ما الَّ
َتِعيـَش؟ َوَكْيـَف َتْحُصـُل َعَلى اْلَمـاِء َواْلِغَذاِء؟ َأْرُسـُم 

ُح َهِذِه األْفكاَر.  َلْوَحًة ُتَوضِّ

َوَرٍق

اأَْقلِم َتْلِويٍن

اأَْحَتاُج اإلى:

اال�ْشِتْك�َشاُف77



َما اْلَمْوِطُن؟

ُة، َوِفيِه  الَمْوِطُن َمَكاٌن َتِعيُش ِفيـِه الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ
َتِجـُد الَحَيَواَنـاُت َما َتْحتـاُج إَِلْيِه ِمْن َمـْأًوى َوِغذاٍء 

َوَماٍء لَِِكْي َتِعيَش. 

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

ُع�ْسِبيٌّ َوداِفٌئ

َوَرْطٌب  ُع�ْسِبيٌّ 

باِرٌد َوفيِه ُثلوٌج 

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َكْيـــَف َت�ْصَتِطيُع النََّباَتـــاُت َواحَلَيَواَناُت الَعْي�َس 

فـِي َمَواِطِنَها؟

 الُمْفَرَداُت
الَمْوِطُن

←

←
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َباَتـاُت َواْلَحَيَواَناُت اْلُمْخَتِلَفُة إَِلى َمواِطَن  َتْحتاُج النَّ
َوُر َبْعَض  ُح َهـِذِه الصُّ ُمْخَتِلَفـٍة لَِتعيَش ِفيَهـا. َوُتَوضِّ

َأْنَواِع الَمَواِطِن.

ِة؛ َفَبْعُضَها  ُتوَجـُد َمَواِطُن َعِديَدٌة لِْلَمْخُلوَقـاِت الَحيَّ
 ، َتَتَسـاَقُط َعَلْيِه َأْمَطاٌر َكثِـيـَرٌة، َوَبْعُضَها اآلَخُر َجافٌّ

َياِح. ُض لُِهُبوِب الرِّ َوِمْنَها الَباِرُد، َوِمْنَها َما َيَتَعرَّ

  َأْذُكُر َأْسَماَء َبْعِض َأْنَواِع اْلَمَواِطِن.
َوَجافٌّ َحارٌّ 

 

ُأْحِضُر ُصوَرًة لَِمْوطٍِن.
ُل. َأْرُسـُم َبْعـَض الَمْخُلوَقاِت  اأََتَوا�سَ
تِي َتِعيُش فِـي َهَذا الَمْوطِِن،  الَحيَّـِة الَّ

وَأْكُتُب َعنُْه.
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ْعَباُن ِمْن َمْوِطنِِهَما؟ ْنَجاُب َوالثُّ   َكْيَف َيْسَتِفيُد السِّ

ْكَل اأْقَراأُ ال�سَّ

ُة َمَواِطَنها؟ َكْيَف َتْسَتْخِدُم اْلَمْخُلوقاُت اْلَحيَّ

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

ِفي اْلَمْوِطِن َنْفِسِه.

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

ُخوِر. اْلَحَشراِت َتْبنِي ُبُيوَتَها َتْحَت الصُّ

َمْوِطُن اْلغاَبِة
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ْرَبِة لَِكْي َتْنُمَو وَتِعيَش.  َباَتاُت اْلُمْخَتِلَفُة َتْحَتاُج إَِلى َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن التُّ النَّ

تِي  َباَتاُت الَّ ا النَّ ِة َتْسـَتِطيُع االْحتَِفاَظ بِالَمـاِء. َأمَّ تِي َتِعيُش ِفي اأَلَماِكِن الَجافَّ َباَتـاُت 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
َباِت  ِلَهــذا النَّ اأَ اهلُل  ↓  َهيَّ
�َساًقــا �َسِميَكــًة ِلَخــْزِن 
اأَ�ْســَواٌك  َوَلــُه  الَمــاِء، 
َتْحِميِه ِمَن الَحَيَواَناِت 

َ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

  �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ

َأْرُسُم ُصوَرًة لَِمْوِطٍن َأْرَغُب ِفي ِزياَرتِِه. َكْيَف َأْحُصُل فيِه َعَلى َما َأْحتاُج إَِلْيِه؟
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اِء: َتْرِتيُب الأَ�ْسَياِء َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ

ِ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 اأََنا َزَرْعُت َبْذَرًة

ْبَتُة َكِبيَرًة َبَحِت الَنّ اأَ�سْ

؟؟َأَنا َزَرْعُت َبْذَرًة
ُل اِليالأََوّ الأَِخيُرالَتّ
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ُب ← اأَُجرِّ

َوِر َأْدَناُه. َأْنُظُر إَِلى الصُّ

دََّيْقَطُع الُقْنُد�ُس الأَ�ْسَجاَر الُقْنُد�ُس َيْبِني ال�َسّ

َمْجَرى َنْهٍر ِفي الَغاَبِة

َوَرُة األِخيَرُة؟ تِي َتِليَها؟ َوَما الصُّ وَرُة الَّ اًل؟ َوَما الصُّ  1  َأيُّ ُصوَرٍة َيْأتِي َتْرتِيُبَها َأوَّ

؟ دَّ  2       اأَْكُتُب َماَذا َيْحُدُث لَِمْجَرى النَّْهِر َوالَغاَبِة ِعنَْدَما َيْبنِي الُقنُْدُس السَّ
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84 ْهِيَئُة التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

�َسل�ِسُل اْلِغَذاِء

َتْحتاُج اْلَحَيَواَناُت اإَِلى اْلِغَذاِء ِلَكْي َتِعي�َس. َماَذا َتاأُْكُل اْلَحَيَواَناُت اْلُمْخَتِلَفُة؟
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َماذا َتاأُْكُل اْلَحَيَواَناُت؟  
الُخُطواُت

. َأيُّ اْلَحَيَواَناِت  ـْمُس النََّباَتاِت َعَلى النُُّمـوِّ  1  ُتَسـاِعُد الشَّ

تِـي َتْأُكُل  َتـْأُكُل النََّباَتـاِت، َوَأيـَُّهـا َيـْأُكُل اْلَحَيَواَناِت الَّ
النََّباَتاِت؟  

ِريِط  األَْصَفِر، َوَبْعَض األَْعَشاِب  ْمَس َعَلى الشَّ  2  َأْرُسُم الشَّ

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

َتاُبُع. َأْعَمُل ِسْلِسَلًة ِمَن األَْشِرَطِة، َوُأْلِصُقَها بَِحَسِب  التَّ  3 

َتْرتِيبِها فِي ِسْلِسَلِة الِغَذاِء.

ْلِسـَلِة الِغَذاِئيَِّة  ــُل . َأِصُف َتْرتِيَب السِّ اأََتَوا�سَ  4 

ْنُتها.    تِي َكوَّ الَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ُر النََّشـاَط َمَع َثلَثـِة َحَيَواَناٍت ُأْخَرى.   5  ُأَكرِّ

فِـي  اْلَحَيَواَنـاِت  ُأَرتِّـُب  َكْيـَف  ُأَبـيِّـُن 
ْلِسلِة الِغَذاِئيَِّة. السِّ

نٍة ٍة ُمَلوَّ اأَ�ْسِرَطٍة َوَرِقيَّ

اأَْقلِم َتْلِويٍن

َقٍة ٍة ل�سِ َمادَّ

اأَْحَتاُج اإلى:



ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَّـُة؟ َما السِّ

َتاُبـعَ الَّـِذي  ـحُ التَّ ـُة ُتَوضِّ ْلِسـَلُة اْلِغذائِيَّ السِّ
ُة َعَلى اْلِغَذاِء. َتْحُصُل بِِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

ْمِس. ُهناَك  َتْبَدُأ ُمْعَظُم َسلِسِل اْلِغَذاِء بِالشَّ
ِة؛ َبْعُضها َعَلى  لِسـلِ اْلِغَذائِيَّ اْلَكثيُر ِمَن السَّ

اْلَيابَِسِة،  َوَبْعُضها اآلَخُر ِفي اْلَماِء.

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َكْيـــَف َتْعَتِمـــُد الَحَيَواَناُت َعلَـــى َحَيَواَناٍت 

اأُْخَرى؟

 الُمْفَرَداُت
ُة ْل�ِصلَُة الِغَذاِئيَّ ال�صِّ

الُمْفَتِر�ُس
الَفِري�َصُة

←

←

ٌة َعَلى اْلياِب�َسِة      �ِسْل�ِسَلٌة ِغَذاِئيَّ

ْمــ�ــُس ُت�ساِعــــُد  ال�سَّ
ُموِّ َباَت َعَلى النُّ النَّ

َباَت ُكُل النَّ اْلَح�َسَرُة َتاأْ

ُة َتاأُْكُل اْلَح�َسَرَة ْحِليَّ ال�سِّ

ٌة ِفي اْلَماِء     �ِسْل�ِسَلٌة ِغَذاِئيَّ

ْم�ُس ُت�ساِعــُد  الَعَواِلَق  ال�سَّ
 . ُموِّ َة َعَلى النُّ الَبْحِريَّ

الَعَواِلَق  يــاأُْكُل  وبَيــاُن  الرُّ
َة الَبْحِريَّ

ِح�ســاُن اْلَبْحِر 
وبَياَن َياأُْكُل  الرُّ
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َباَتاِت َأْو َعَلـى َحَيَواَناٍت ُأْخـَرى؛ َفاْلَحَيواُن  ى اْلَحَيَواَناُت َعَلـى النَّ َتَتَغـذَّ
ا الَحَيَواُن  ى ُمْفَتِرًسا، َأمَّ ى َعَلْيها ُيَسمَّ الَِّذي َيْصَطاُد َحَيواناٍت ُأْخَرى لَِيَتَغذَّ

ى َفِريَسًة. الَّذي َيْصطاُدُه اْلَحَيَواُن اْلُمْفَتِرُس َفُيَسمَّ

يَداُن.  َباَتـاِت َواْلَحَيَواَنـاِت، َوِمْنَها الدِّ ى َعَلى النَّ َبْعـُض اْلَحَيواناِت َتَتَغـذَّ
ا. َتَة إَِلى ِقَطٍع َصِغيَرٍة ِجدًّ ُك اْلَمْخُلوَقاِت اْلَميِّ يَداُن – َمَثًل - ُتَفكِّ َفالدِّ

ْقُر ِياأُْكُل الأَْفَعى ال�سَّ
َة ْحِليَّ الأَْفَعى َتاأُْكُل ال�سِّ

وَنُة-  الأَ�ْسَماُك اْلَكِبيَرُة - َوِمْنَها  التُّ
َتاأُْكُل  ِح�ساَن اْلَبْحِر.

�َسَمــُك اْلِقْر�ِس  َياأُْكُل 
الأَ�ْسَماَك   اْلَكبيَرَة.

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

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ
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َبْعـِض  َأْسـَماَء     َأْذُكـُر 
اْلُمْفَتِرَسـِة  اْلَحَيواناِت 
اأُلْخَرى، َوَفِريَسـَة ُكلٍّ 

ِمْنها.

يــُل. َأِصـُف ِسْلِسـَلًة ِغَذاِئيَّـًة - 1 َفا�سِ ِئي�َســُة َوالتَّ الِفْكــَرُة الرَّ
َأْخَتاُرَها.

ُن َأْربَعَة َحَيواَناٍت.- 2 َأْرُسُم ِسْلِسَلًة ِغَذاِئيًَّة َتَتَضمَّ

. َكْيَف َتْعَتِمـُد الَحَيَواَنـاُت َعَلى - 3 ـَواُل األََساِسـيُّ السُّ
َحَيَواَناٍت ُأْخَرى؟

َحُة    �لُعُلوُم َو�ْل�سِّ

ُح َكْيـَف َأنََّها ُجـْزٌء ِمْن  ـٍة، َوُأَوضِّ يَّ ـُر ِفـي َوْجَبِة َغـَداٍء ِصحِّ ُأَفكِّ
ْلِسَلَة.  ٍة. َأْرُسُم َهِذِه السِّ ِسْلِسَلٍة ِغَذائِيَّ

اِئِر وَدُة َفِري�َسٌة ِللطَّ الدُّ

ْقُر الأَْرَنَب َياأُْكُل ال�سَّ

ْوِء  َباَتاُت اإَِلى �سَ َتْحَتاُج النَّ
َنَع ِغَذاَءَها ْم�ِس ِلَت�سْ ال�سَّ

َياأُْكُل الأَْرَنَب 
الَنَباَتاُت

ُل. اأََتَوا�سَ
ـَد  ألَُجسِّ ُصـَوًرا  ُأْلِصـُق 

ِسْلِسَلًة ِغَذاِئيًَّة.

ْحَراِء   ٌة ِفي ال�سَّ �ِسْل�ِسَلٌة ِغَذاِئيَّ
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ْفَدِع ِغذاُء الضِّ
ًة.   َعٍة ِمَن الِغَذاِء لَِتْبَقى َحيَّ ى َعَلى َأْنوَاٍع ُمَتَنوِّ ُمْعَظُم الَحَيَواَناِت َتَتَغذَّ

ُم�ْسِكَلٌة َوَحلٌّ

ْفـَدُع َثـلَث َجـَراَداٍت َيـْوَم االْثَنْيـِن،  َأَكَل َهـَذا الضِّ
َوَخْمـَس َنْملٍت َيـْوَم الثُّلَثـاِء، وَأْرَبَع ُذَباَبـاٍت َيْوَم 

ْفَدُع؟ تِي َأَكَلَها الضِّ اأَلْربَِعاِء. َما َعَدُد الَحَيَواَناِت الَّ

ُر اأََتَذكَّ
إِنَّ َرْسـَم ُمَخطٍَّط لِْلَمْسأَلِة 
ُر  َهـا. ُأَفكِّ ُيَسـاِعُد َعَلى َحلِّ
َأْحَتاُج إَِلى اْسـتِْخَداِم  َهْل 

َعَمِليََّة الَجْمِع َأِو الطَّْرِح؟
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اِلِث ِل الثَّ ُمراَجـَعـُة الَف�سْ

ٍة  ِسْلِسَلٍة ِغذائِيَّ

الَفِريَسُة

 الَمْوِطَن 

اْلُمْفَتِرُس

الَِيِة بِاْستِْخداِم اْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى- 1 ِذي َتِعيـُش فِيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة َمًعا ُيَسـمَّ   الَمـَكاُن 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

َتاُبُع. ُ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 اأَُقاِرُن. ِفيَم َتْخَتِلُف الصُّ
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 1اْلُخْطَوُة

 2اْلُخْطَوُة

 3اْلُخْطَوُة
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َنُموَذُج اْخِتَباٍر َتْقِويُم الأََداِء

َجَرُة ال�شَّ

َة  َجــَرُة الَمْخُلوَقاِت الَحيَّ َكْيــَف ُت�َساِعُد ال�سَّ
عَلى الَعْي�ِس؟

َأْذَهـُب َأَنا َوَزِميِلي فِي َجْوَلٍة فِي َحِديَقِة الَمْدَرَسـِة،   1 

َوَيْبَحـُث ُكلٌّ ِمنَّا َعَلى َشـَجَرٍة. َوَنْسـَتْخِدُم الَعَدَسـَة 
الُمَكبَِّرَة: لُِمَلَحَظِة ُكلِّ ُجْزٍء ِمنَْها َعْن ُقْرٍب.

تِي َشاَهْدُتَها َتِعيُش  َأْكُتُب َقاِئَمًة بِالَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة الَّ  2 

َجَرِة، َوَأْرُسُمَها فِي َدْفَتِر الُمَلَحَظاِت. َعَلى الشَّ
تِي  َأَتَواَصـُل َمـَع َزِميِلي َحْوَل الَمْخُلوَقـاِت الَحيَِّة الَّ  3 

َجَرِة. َوَجْدُتَها َتِعيُش َعَلى الشَّ

َجَرِة؟ ← ِذي َوَجْدُتُه َيِعيُش َأْسَفَل الشَّ َما الَّ

تِـي  ← ـَجَرُة الَمْخُلوَقـاِت الَحيَّـَة الَّ  َكْيـَف ُتَسـاِعُد الشَّ
َشاَهْدُتَها َعَلى الَعْيِش؟
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َنُموَذُج اْخِتَباٍر

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

وَرِة.  1   َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َأيُّ الِعَباَراِت اآلتَِيِة َتِصُف الَمْوِطَن الَِّذي 

وَرُة؟ ُحُه الصُّ ُتَوضِّ

ُعْشبِيٌّ َباِرٌدأ. 

ُعْشبِيٌّ َرْطٌبب. 

َباِرٌد ِفيِه َثْلٌجج. 

حارٌّ َرْطٌبد. 

الَِيِة: ِة التَّ ْلِسَلِة الِغَذائِيَّ  2   َأْنُظُر إَِلى السِّ

َماَذا َتْأُكُل اأَلْفَعى؟

ب. الَجَراَدَة ْقَر    أ. الصَّ

د. األَْعَشاَب  ج. الَفْأَر  
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اأَْنواُع املََواِطِن
 َما اأَنَواُع اْلَمَواِطِن اْلُمْخَتِلَفُة؟
....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ِة  َحاِري احَلارَّ اِئ�ُس َمْوِطِن ال�سَّ َما َخ�سَ

َوالَباِرَدِة؟

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُة ِفـي َمْوِطِن  َكْيَف َتِعي�ُس املَْخُلوَقاُت احَليَّ

؟ الَغاَبِةِ

اِبُع ُل الرَّ اْلَف�سْ
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ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

ُة  ْحَراُء اْلَحارَّ  الصَّ

، َأَْمطـاُرُه َقِليَلٌة  َمْوطٌِن َحـارٌّ َجافٌّ
ا. ِجدًّ

 الِمنَْطَقُة اْلُقْطبِيَُّة 

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

 اْلَغاَبُة 

َمْوطِـٌن َتنُْمو فيِه األَْشـَجاُر َجيًِّدا؛ 
بَِسَبِب ُنُزوِل األَْمَطاِر وَتواُفِر َضْوِء 

ْمِس. الشَّ

الَغاَبُة الَمطِيرُة 

َمْوطٌِن َتْسـُقُط فيِه األَْمطاُر ُكلَّ َيْوٍم 
َتْقريًبا.
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ُة  َحاِري الَحارَّ ال�سَّ
َوالَباِرَدُة

؟ َكْيَف َتْبَقى َهِذِه النََّباَتاُت َحيَّةاً

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َباِت؟ َكْيَف ُي�ساِعُد �َسْكُل اْلَوَرَقِة َعَلى ُنُموِّ النَّ
الُخُطَواُت

 1  َأُقصُّ اْلَمنَاِشَف اْلَوَرِقيََّة َعلى َشْكِل َوَرَقَتْي َنبَاٍت. 

 2  َأُلـفُّ واِحـَدًة ِمـَن اْلَوَرَقَتْيـِن، َوُأْلِصـُق نِهاَيَتْيهـا لَِتْبَقى 

ُمْغَلَقًة.

ُلُهَما بِالَماِء.  3  َأَضُع اْلَوَرَقَتْيِن َعَلى َوَرِق التَّْغِليِف، َوُأَبلِّ

ُهما َبِقَيْت  ـصُّ اْلَوَرَقَتْيِن ُكلَّ 15 َدِقيَقًة. َأيُّ اأُلِحُظ. َأَتَفحَّ  4 

ًة َأْطَوَل؟ َرْطَبًة ُمدَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

تَاِئــَج. َأيُّ َأْنَواِع األَْوَراِق ُيْمِكُن َأْن َأِجَدَها  اأَ�ْسَتْخِل�ُس النَّ  5 

ْحَراِء َأِو الَمْواطِِن الَجافَِّة؟ فِي الصَّ

ٍة َمنا�ِسَف َوَرِقيِّ

ِمَق�سٍّ

َماٍء

ٍق �َسِريٍط ل�سِ

َوَرِق َتْغليٍف ِبل�ْسِتيِكيٍّ

اأَْحَتاُج اإلى:

بأ

2الخطوُة
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ْحراِء الَبْحُث َعِن اْلماِء ِفي ال�سَّ

ُة؟ ْحَراُء الَحارَّ َما الصَّ

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

ـِة ِسـيَقاًنا  ْحَراِويَّ ـُه َتَعاَلـى لِلنََّباَتـاِت الصَّ َجَعـَل اللَّ
َوَأْوَراًقا َتْسـَتطِيُع َأْن َتْخُزَن اْلَمـاَء. َولَِبْعِضَها ُجُذوٌر 
َتنَْتِشُر َقِريَبًة ِمْن َسْطِح التُّرَبِة َأْو َتْمَتدُّ َعِميًقا َبْحًثا َعِن 
اْلَمـاِء، َكَما َتْلَتفُّ َبْعُض األَْوَراِق ِخلَل النََّهاِر َحتَّى 

ْمِس. َض لَِضْوِء الشَّ ال َتَتَعرَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ِة  َحاِري الَحاَرّ َما َخ�َصاِئ�ُس َمْوِطـــِن 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�سَّ
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ِذْئٌب

يٌّ ِقطٌّ َبرِّ

ْحراِء.  ـَحالِي َأْن َتِعيَش فِي الصَّ ـلِحُف َوالثََّعابِيُن َوالسَّ َتْسـَتطِيُع السَّ
ْحـَراِء ال َتْحتاُج إَِلـى اْلَكثِيِر ِمَن  تِـي َتِعيـُش فِي الصَّ َفالَمْخُلوَقـاُت الَّ
ِذي َتْحَتاُج  ْحراِء َعلى ُمْعَظِم اْلَمـاِء الَّ اْلَمـاِء. َتْحُصُل َحَيوانـاُت الصَّ

إَِلْيِه ِمْن َأْكِل النَّباتاِت َأِو اْلَحَيَواَناِت األُْخَرى.

ـا ُيَسـاِعُدَها َأْن َتْبَقى  َكثيـٌر ِمـَن اْلَحَيَواَناِت َأْلَواُنَهـا َفاتَِحٌة، ِممَّ
َبـاِرَدًة، َوَأْن َتْخَتبِـَئ ِمَن اْلَحَيَواَنـاِت األُْخـَرى. َوُمْعَظُمها َينَاُم 

. َنَهاًرا، َوَيْخُرُج َلْيًل ِعنَْدما َيْبُرُد اْلَجوُّ

َعْقرٌب

  َكْيَف ُتَحاِفُظ اْلَحَيواناُت َعَلى َبقائَِها 
؟ ْحَراِويِّ ِفي اْلَمْوِطِن الصَّ

بٌّ �سَ
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ــي. َكْيَف َتْسـَتِطيُع  اأَ�ْسَتْق�سِ
ِفـي  الَعْيـَش  الَحَيَواَنـاُت 

ِة؟ الِمْنَطَقِة الُقْطبِيَّ

الُقْطِبيُّ الثَّْعلَُب   →

ْحَراُء اْلَباِرَدُة؟ َما الصَّ

اْلُقْطبِيَّـُة  َفـاْلِمنَْطَقـُة  ًة؛  َحـارَّ َحـاِري  الصَّ ُكلُّ  َلْيَسـْت 
بِاْلُقـْرِب ِمـَن  َوَتَقـُع  ـٌة،  َبـاِرَدٌة َجافَّ َلِكنََّهـا  َصْحـَراُء، 
. فِي اْلِمنَْطَقِة اْلُقْطبِيَِّة َتِعيُش الثََّعالُِب  ـَمالِيِّ اْلُقْطِب الشَّ
َبَبِة  . لِلدِّ بُّ الُقْطبِيُّ ِة َوالُفْقَمـُة َوالدُّ نَّ اْلُقْطبِيَّـُة َوَغَزاُل الرَّ
ْفَء،  َوالثَّعالِِب اْلُقْطبِيَِّة فَِراٌء َبْيَضاُء َسِميَكٌة، َتْمنَُحها الدِّ

َوُتساِعُدها َعَلى االْختَِباِء.

ْلِج َت�ْسَتْلِقي الُفْقَمُة َعَلى الثَّ

نَِّة    َغزاُل الرَّ
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َنَباَتاُت اْلِمنَْطَقِة اْلُقْطبِيَِّة َصِغيَرٌة َوَقِصيَرٌة، َتنُْمو 
َياِح  َقريَبًة ِمْن َسـْطِح األَْرِض؛ لَِتْحَتِمَي ِمَن الرِّ
َصِغيـَرٌة،  َأْوَراٌق  النََّباَتـاِت  َولَِهـِذِه  اْلَبـاِرَدِة. 

َوُجُذوٌر َسْطِحيٌَّة.

ِة - 1 ْحـَراِء الـَحارَّ ــُف. َأْعَمـُل قاِئَمـًة بَِأْسـَماِء َحَيَواَناٍت ِمـَن الصَّ نِّ اأُ�سَ
ْحَراِء اْلَباِرَدِة. َوُأْخَرى ِمَن الصَّ

ِة؟- 2 َحاِري الَحارَّ تِي َتِعيُش فِي الصَّ َما النََّباَتاُت الَّ
ِة - 3 َحـاِري الَحارَّ . َمـا َخَصاِئُص َمْوطِـِن الصَّ ـَؤاُل األََساِسـيُّ السُّ

َوالَباِرَدِة؟

 �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ 

ُح َكْيَف َتِعيُش فِي  ِة، َوُأَوضِّ ْحـَراِء الَحارَّ َأْرُسـُم ُصوَرًة لَِحَيَواَناٍت فِي الصَّ
. َهَذا اْلَجوِّ اْلَحارِّ اْلَجافِّ

َباَتـاُت َواْلَحَيَواَناُت ِفي   َكْيـَف َتِعيـُش النَّ
ِة؟ اْلِمْنَطَقِة الُقْطبِيَّ

ا. لِذا َفإِنَّ  ِة َقِصيٌر ِجدًّ الِيَّ ـمَ ِة الشَّ ُموِّ في اْلِمْنَطَقِة اْلُقْطبِيَّ                     َمْوِسـُم النُّ
َباَتاِت ُتْزِهُر ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه. ُمْعَظَم النَّ

َباَتاُت َقِريَبًة ِمْن �َسْطِح الأَْر�ِس  َتْنُمو النَّ
ِة. ِفي الَمْنِطَقِة الُقْطِبيَّ
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اِء: ال�ْسِتْنَتاُج َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ

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

← اأََتَعلَُّم

ْكِض.  ـْيِر َوِعنَْد الرَّ َلْيَلـى َوَأَمانِـي ُتَراِقَباِن ُخُطَواتِِهَمـا ِعنَْد السَّ
َوَقْد َقاَمَتا بَِعَمِل ُمَخطٍَّط آلَثاِر َأْقَداِمِهَما.

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

ُخْطَو�ُت �أََماِني
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ُب ← اأَُجِرّ

َماَذا ُيْمِكُن َأْن َأْسَتنْتَِج َعِن الَحَيَواَناِت ِمْن آَثاِر َأْقَداِمَها؟

ا َتَعلَّْمُت  ُث َعمَّ  1  َأْنُظـُر إَِلى ُصوَرَتـْي آَثاِر الَحَيَواَنْيِن َأْعَلُه، ُثـمَّ َأَتَحدَّ

َعِن الَحَيَواَناِت ِمْن ِخَلِل آَثاِر َأْقَداِمَها.

. فِّ  2 ُأَشاِرُك. َأْسَتنْتُِج َمَع ُزَمَلِئي فِي الصَّ

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

َشْيٍء َما.



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

الَغـــاَبـــاُت

ِفيَم َتَت�َصاَبُه الَغاَباُت، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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َما اْلَغاَبُة؟
الُخُطَواُت

ُخوَر   1 اأَْعَمــُل َنُموَذًجا  لِْلَغاَبِة. َأَضـُع التُّْرَبَة َوالنََّباَت َوالصُّ

. َجاِجيِّ فِي اْلِوَعاِء الزُّ
1الخطوُة

 2 َأْرِوي التُّْرَبـَة بِالَمـاِء، ُثـمَّ َأَضـُع فِيَهـا اْلَحَشـَرَة. ُأَغطِّي 

، ُثمَّ َأْعَمـُل ُثُقوًبا  اْلِوَعـاَء بِـَوَرِق التَّْغِليِف اْلبَِلْسـتِيِكيِّ
َصِغيَرًة فِيِه. َأَضُع الِوَعاَء بِاْلُقْرِب ِمَن النَّافَِذِة.

ُل َعَلـى َلْوَحٍة  ْنُتُه، َوُأَسـجِّ ِذي َكوَّ  3 اأَُلِحــُظ  النَُّمـوَذَج الَّ

َكْيَف َيَتَغيَُّر.

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ـَتاِء، َوَأْرُسـُم ُصوَرًة   4 اأَْعَمُل َنُموَذًجا  لِْلغاَبِة فِي َفْصِل الشِّ

ُح فِيَها َكْيَف َسَيَتَغيَُّر َشْكُلَها. ُأَوضِّ

ُتْرَبٍة

َنَباٍتٍٍ

َوَرِق َتْغليٍف ِبل�ْسِتيِكيٍّ

ِغيَرٍة خوٍر �سَ �سُ

ٍة ِمْلَعَقٍةٍ ِبل�ْسِتيِكيَّ

ِغيَرٍة َح�َسَرٍة �سَ

َماٍء

اٍف ِوعاٍء ُزَجاِجيٍّ َعميٍق �َسفَّ

اأَْحَتاُج 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 
ـْوَداُء َوالثََّعالُِب، َكَما َتِعيُش فِيَها الطُُّيوُر  َبَبُة السَّ َوالدِّ

يَداُن. َواْلَحَشَراُت َوالدِّ
ُمْعَظُم األَْشـَجاِر َلَهـا َأْوَراٌق َيَتَغيَُّر َلْوُنَها، َوَتَتَسـاَقُط 
فِي َفْصـِل اْلَخِريِف، وُهنَاَك َأْشـَجاٌر َتْبَقـى َأْوَراُقَها 

نَِة.  َخْضَراَء َطَواَل السَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ِفـــي  ـــُة  الَحَيّ الَمْخُلوَقـــاُت  َتِعي�ـــُس  َكْيـــَف 

َمْوِطِن الَغاَبِة؟

 الُمْفَرَداُت
الَغاَبُة

الَغاَبُة الَمِطيَرُة

←

←

ْيِل، ُمْسـَتْخِدًما  الُبوَمـُة َلَها َعْينَـاِن َكبِيَرَتاِن. َيْصطـاُد اْلُبوُم فِي اللَّ
ْمِع َواْلَبَصِر. َتِي السَّ حاسَّ

ـاُر اْلَخَشـِب َلُه ِمنْقاٌر َطِويٌل َحـادٌّ َينُْقُر بِه األَْشـَجاَر؛ َبْحًثا َعِن  َنقَّ
اْلَحَشَراِت لَِيْأُكَلَها.

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

    الَحياُة ِفي اْلغاَبِة

ــُط ُي�َســاِعُدُه  →  ِجْلــُد الَغــَزاِل الُمَنقَّ
ي ِفي اْلَغاَبِة.  َخفِّ َعَلى التَّ

ًة  َكْيـَف َتْبَقى َبْعـُض اْلَحَيَواَنـاِت َحيَّ  
ِفي اْلَغاَبِة؟

اُر اْلَخَشِب َعَلى ِغَذائِِه؟   َكْيَف َيْحُصُل َنقَّ
اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة
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َما اْلَغاَبُة الَمِطيَرُة؟
الغاَبُة الَمطِيَرُة َمْوطٌِن َتَتَسـاَقُط َعَلْيِه األَْمَطـاُر ُ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
ـا النُُّمـوُر َوآِكلُت النَّْمِل  َتِعيـُش َعَلـى ِقَمِم األَْشـَجاِر. َأمَّ

َفَتِعيُش َعَلى األَْرِض.

ًة ِفي اْلَغاَبِة الَمِطيَرِة؟ َباَتاُت َحيَّ َكْيَف َتْبَقى النَّ  

َغاُء َتاأُْكـــُل  → َهِذِه الَببَّ
ـــَمـــاَر َواْلـــــُبـــــُذوَر ِمــَن  الـــثِّ

الأَ�ْسجاِر اْلَعاِلَيِة. 

اأَُقاِرُن  َبْيَن َنَباَتاِت الَغاَبِة 
ْحَراِء. َوَنَباَتاِت الصَّ

ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه َعلى الأَْر�ِس. ←  النَّ

ِمُر َيْبَحُث َعْن ِغذاِئِه   → النَّ
َعلى الأَْر�ِس. 

اأَُقاِرُن. ِفيَم َتَتَشاَبُه الَغاَباُت، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟- 1

ي َحَيَواَناٍت َتِعيُش ِفي الَغاَبِة.- 2 ُأَسمِّ

ُة - 3 . َكْيَف َتِعيُش الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ ـَؤاُل اأَلَساِسـيُّ    السُّ
فِي مَوْطِنِ الغَابَةِ؟

  �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ

ُح َكْيَف َيْحِميِه َلْوُنُه  َأْرُسـُم ُصوَرًة لَِحَيَواٍن ِفي اْلَغاَبِة، َوُأَوضِّ
َأْو َشْكُلُه ِمَن اْلَمَخاِطِر؟
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َغاَبُة َرْغَداَن ِفي الَباَحِة ▼

ِ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 َوَعِسـيٍر، َوِمْن َأْشـَهِرها  ِمـَن الغاباِت الَّ

غاَبُة َرْغداَن الَقِريَبُة ِمَن الباَحِة. َوَتْشـَتِهُر َهِذِه الغاباُت 
ْيُتوِن،  لـْوِز َوالزَّ بَِشـَجِر الَعْرَعِر إَِلـى جانِِب َأْشـجاِر الَّ
َوَغْيَرها َمَن األَْشـجاِر الُمْثِمَرِة األُْخَرى ِمْثِل: الَخْوِخ، 
ّمـاِن، َوالِعنَِب. َوَهـِذِه الغاباُت َلها  َوالُمْشـُمِش، َوالرُّ
ُة بِالنِّْسـَبِة أِلَْبناِء َهـِذِه اَلمناطِِق؛ َحْيُث  يَُّتها الخاصَّ َأَهمِّ
ـُر َلُهُم الظِّـلَّ َواألَْخشـاَب الَّلِزَمَة أِلَْعمـاِل البِناِء  ُتَوفِّ

جانِـِب  إَِلـى  الُمْخَتِلَفـِة،  َواإِلْنشـاءاِت 
َأْخشاِب الَوُقوِد لِلتَّْدفَِئِة َوالطَّْهِي، بِاإِلضاَفِة 
إَِلـى َدْوِرهـا الَحَيـِويِّ فـي َتْثبِيـِت التُّْرَبِة، 
راِعيَِّة فـي الِمنَْطَقِة  َوِحماَيـِة األَراِضـي الزِّ

ِمْن َخَطِر االْنِجراِف بِِفْعِل األَْمطاِر.

ُث َعْن اأََتَحدَّ
الَمَواطِـُن  َمـا  اأَُقــاِرُن. 
ْمُتَها؟  تِي َتَعلَّ األُْخَرى الَّ
فِيَم َتَتَشاَبُه، َوفِيَم َتْخَتِلُف 

ْحَراِء؟ َعْن َمْوطِِن الصَّ

مجتمع حيوي

الربط مع رؤية 2030

ئُة الَمَناِطَق الَطِبيِعيَّة )ِمْثُل   3 .4 .2 ِحَماَيُة َوَتْهيِّ
ِة( اِت الَطِبيِعيِّ ال�َسَواِطِئ َوالُجُزِر َوالَمْحِميَّ
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اِبِع ِل الرَّ ُمراَجَعُة الَف�سْ

اِلَيِة ِبا�ْسِتْخَدام ِاْلَكِلَمِة اْلُمَنا�ِسَبِة: اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

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

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

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

َصِغيـَرٌة - 4  ............................................................. َنَباَتـاُت 
وَقِصيَرٌة، َوَتنُْمو َقِريَبًة ِمْن َسْطِح األَْرِض.

اْلَغاَبَة

اْلغاَبُة الَمطِيَرُة

َة ْحَراَء الَحارَّ الصَّ

الِمنَْطَقِة الُقْطبِيَِّة
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           َتْقِويُم الأََداِء

: اِلَيِةِ اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

وَرُة َأْدَناُه؟ َمـا اْلَحَيَواَناُت َوالنََّباَتاُت - 5 ُحـُه الصُّ اأَ�ْسَتْنِتــُج. َأيُّ َأْنـَواِع اْلَمَواطِِن ُتَوضِّ
تي َتِعيُش فِيِه؟ الَّ

ْحَراُء اْلَباِرَدُة، َوفِيَم َتْخَتِلفاِن؟- 6 ُة َوالصَّ ْحَراُء اْلَحارَّ اأُقاِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه الصَّ

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

َما َأْنَواُع اْلَمواطِِن الُمْخَتِلَفِة؟- 8

اِبِع ِل الرَّ 110ُمراَجَعُة الَف�سْ



َتْقِويُم الأََداِء

اِبُع: َتْقِويُم الأََداِء111 ُل الرَّ الَف�صْ

اَداُت الإِرْ�شَ

َوَيْسـَتِعينُوَن  الَحَيَواَنـاِت،  الُعَلَمـاُء  ُيَلِحـُظ 
بِاإِلْرَشـاَداِت لإِِلَجاَبـِة َعـِن األَْسـِئَلِة َوَتْحِليـِل 
ـَوِر. َأْسـَتِعيُن بِاإلْرَشـاَداِت لإِِلَجاَبـِة َعـِن  الصُّ

األَْسِئَلِة التَّالَِيِة: 

ـِذي َيِعيـُش فِيـِه َهـَذا  ← َمـا َنـْوُع الَمْوطِـِن الَّ
الَحَيَواُن؟

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

 َكْيَف َيْسـَتطِيُع َهـَذا الَحَيـَواُن َأْن َيْبَقى آِمنًا ←
فِي َمْوطِنِِه؟



َنُموَذُج اْخِتَباٍر

112

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

وَرِة الُمَجاِوَرِة.  1 َأْنُظُر إَِلى الصُّ

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

ِميُكأ.  الَفْرُو السَّ
ُةب.  الُعُيوُن الَحادَّ
ْوُن األَْبَيُضج.  اللَّ
ُة  د.  األَْسنَاُن الَحادَّ

ْحَراِء َعَلى الَماِء؟  2 َكْيَف َتْحُصُل َحَيَواَناُت الصَّ

ى َعَلى ُكلٍّ ِمَن الَحَيَواَناِت َوالنََّباَتاِت   أ.   َتَتَغذَّ
  َتْشَرُب الَماَء ِمَن األَْنَهاِر َواألَْوِدَيِةب. 
 َتْحِفُر ُحَفًرا لَِتْحُصَل َعَلى الَماِء ِمْن َباطِِن األَْرِضج. 
 َتْمَتصُّ الَماَء ِمَن الَهَواِء د. 

اِبُع: َتْقِويُم الأََداِء ُل الرَّ الَف�صْ



ــــــَنا اأَْر�سُ
اِلَثُة الَوْحَدُة الثَّ

ُخوُر َلَها َأْشَكاٌل َجِميَلٌة. َهِذِه الصُّ



114 ُل اْلخاِم�ُس الَف�صْ

الَياِب�َصُة َواملَاُء
ُف الَياِب�َسَة َوالَماَء  َعَلى �َسْطِح الأَْر�ِس؟  َكْيَف اأَ�سِ

...................... 
ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َما  اأَ�ْسَكاُل الَياِب�َسِة؟

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُة املَاَء َعَلى  َكْيَف َت�ْسَتْخِدُم املَْخُلوَقاُت احَليَّ

�َسْطِح الأَْر�ِس؟

ِمْنَطَقُةالَباَحِة 

َقــاَل َتَعاَلــى: زبۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ  
ې  ې ې ې  ى 
ى   ائ ائ ەئ ەئ  

وئ وئ  ۇئ رب النحل

َقــاَل َتَعاَلــى: زبۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ  
ې  ې ې ې  ى 
ى   ائ ائ ەئ ەئ  

وئ وئ  ۇئ رب النحل

ُل اْلخَاِم�ُس الَف�سْ



ُل اْلخاِم�ُس115115 الَف�صْ

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

 َأْشَكاُل اْلَيابَِسِة 

األَْشَكاُل اْلُمْخَتِلَفُة لَِسْطِح األَْرِض.

 اْلَماُء اْلَعْذُب 

ْرِب  َماٌء َغْيُر َمالِـٍح َنْسَتْخِدُمُه فِي الشُّ
ْبِخ، َوُيوَجُد فِي األَْنَهاِر َوَبْعِض  َوالطَّ

الُبَحْيَراِت.
 الُمِحيُط 

الَمـاِء  ِمـَن  َوَعِميـٌق  َكبِيـٌر  ــٌع  َتَجمُّ
اْلَمالِِح.



ْهِيَئُة 116التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَياِب�َسُة

َوَما  ِفيِها،  اأَِعي�ُس  الَِّتي  الِمْنَطَقِة  َوَبْيَن  اْلَمَكاِن  َهَذا  َبْيَن  َبِه  ال�صَّ اأَْوُجُه  َما 
اأَْوُجُه الْخِتلِف َبْيَنُهَما؟

رابط الدر�س الرقمي
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ِفيَم َتَت�َساَبُه اأَْجَزاُء �َسْطِح الأَْر�ِس، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟
الُخُطواُت

َوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  اأَُلِحُظ. فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه الصُّ  1 

َوِر َمَع ُزَمَلِئي.  ُث َعِن الصُّ أَتَحدَّ

ـَوَر فِـي َمْجُموَعَتْيـِن. وُأَبيُِّن  ُف. َأَضُع الصُّ ــنِّ اأُ�سَ  2 

َكْيَف َصنَّْفُتَها.

َوِر فِي   ُف. ُأِعيُد َتْصنِيـَف الصُّ ــنِّ اأُ�سَ  3 

َثلِث َمْجُموعاٍت.

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ُع. َكْيـَف ُيْمِكـُن َأْن َتَتَغيََّر اْلَيابَِسـُة ِخلَل  اأََتَوقَّ  4 

َسنٍَة؟



َيُكوُن  َقْد  اْلَياِب�َسِة.  ِمَن  ُمْرَتِفَعٌة  ِمْنَطَقٌة  ↓  الَجَبُل 
ٌة، َوَجواِنُب �َسِديَدُة اِلْنِحَداِر. ِلْلِجباِل ِقَمٌم َحادَّ

ٌة َبْيَن اْلِجباِل َوالتِّلِل. الَواِدي اأَْر�ٌس ُمْنَخِف�سَ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َما اأَ�ْصَكاُل الَياِب�َصِة؟

 الُمْفَرَداُت
اأ�ْصَكاُل الَياِب�َصِة

←

←

َما َأْشَكاُل اْلَيابَِسِة؟

تِـي َتِعيـُش َعَلْيَهـا؟ َقْد َتُكـوُن  َما َشـْكُل الَيابَِسـِة الَّ
 َأْشَكاُل الَيابَِسِة َجَبِليًَّة َأْو َسْهِليًَّة، َوَقْد َتُكوُن ُمْرَتِفَعًة َأْو 

ُمنَْخِفَضًة. َولِلَيابَِسِة َعَلى األَْرِض َأْشَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة. 

118 ْف�ِسيُر ْرُح  والتَّ ال�سَّ



تِي َنِعيُش َعَلْيها َأْشـَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة؛ َفَقْد َتُكوُن  لِْلَيابَِسـِة الَّ
ُسـُهوالً ُمنَْبِسـطًة، َأْو ِوْدَياًنا ُمنَْخِفَضًة، َأْو ِجَبااًل َوتِلاًل 

ُمْرَتِفَعًة.

ِفيَم َيْخَتِلُف اْلَجَبُل َعِن اْلَواِدي؟   

أَلْشـَكاِل  َنُموَذًجــا  اأَْعَمــُل 
الَيابَِسِة، ُمْسـَتْخِدًما أََصابِـَع 

َّنِ.  لْصَالِ المُلَو الصَّ

ْهُل ِمْنَطَقٌة ُمْنَب�ِسطٌة َوَوا�ِسَعٌة. َتْمَتدُّ  ال�سَّ
َة كيلوِمْتراٍت. ُهوُل ِعدَّ َبْع�ُس ال�سُّ

َها التِّلُل َمَناِطُق ُمْرَتِفَعٌة، َوَلِكنَّ
 اأََقلُّ اْرِتفاًعا ِمَن اْلِجباِل.

ْف�ِسيُر119119 ْرُح  والتَّ ال�سَّ



َما الَِّذي ُتْخبُِرنا بِِه اْلَخرائُِط َعِن اأَلْرِض؟

ـُم الُكَرِة اْلُجْغَرافِيَّـِة َنُموَذًجا لأَِلْرِض، َوِهـَي َخِريطٌة َعَلى  ُيَمثُِّل ُمَجسَّ
َشْكِل ُكَرٍة ُتَبيُِّن َأَماِكَن اْلَيابَِسِة َواْلَماِء َعَلى األَْرِض. 

اٍت، َوِهَي ُمحاَطٌة بِاْلُمِحيَطاِت.  ى األَْجزاُء اْلَكبيَرُة ِمَن اْليابَِسِة َقارَّ ُتَسمَّ
ِغيَرُة ِمَن اْلَيابَِسـِة َاْلُمَحاَطـُة باْلَماِء ِمْن َجِميِع اْلِجَهاِت  ا األَْجزاُء الصَّ َأمَّ

ى ُجُزًرا. َفُتَسمَّ

َأْنُظـــُر إَِلـى َأْلــواِن الَخـِريَطـِة فِي 
ْوُن اْلُبنِّيُّ  ْفَحِة الُمَجاِوَرِة؛ اللَّ الصَّ

ْوُن األَْخَضُر  ُيَبيُِّن اْلِجَباَل، واللَّ
ُهوَل الُمنَْبِسَطَة،  ُيَبيُِّن السُّ

ْوُن األَْزَرُق ُيَبيُِّن الَماَء   َواللَّ
َعَلى األَْرِض.

َجِزيَرٌة

ٌة َقارَّ

ُمِحيٌط

اأَ�ْســَكاَل  ــُح  ُتَو�سِّ ــُة  الُجْغَراِفيَّ الُكــَرُة 
الَياِب�َسِة َوالَماِء َعَلى الأَْر�ِس. ←

120 ْف�ِسيُر ْرُح  والتَّ ال�سَّ



اُت َعِن اْلُجُزِر؟- 1 اأَُقاِرُن. فِيَم َتْخَتِلُف اْلَقارَّ

فِيَم َتْخَتِلُف التِّلُل َعِن اْلِجباِل؟- 2

. َما َأْشَكاُل الَيابَِسِة؟- 3 َؤاُل األََساِسيُّ السُّ

ُموَز. ي، َوُأَبيُِّن األَْشَياَء اْلُمْخَتِلَفَة َفيَها، ُمْسَتْخِدًما الرُّ َأْرُسُم َخريَطًة لُِغْرَفِة َصفِّ

َمـا الَّـِذي ُيْمِكـُن َأْن َأْعِرَفـُه َعِن الَيابَِسـِة    
َظِر إَِلى اْلَخَرائِِط؟ بِالنَّ

ِجَباٌل
َصْحَراُء

ُسُهوٌل

َماٌء

َأْيَن ُتوَجُد الِجَباُل ِفي َهِذِه 
الَخِريَطِة؟

اأَْقَراأُ اخلريطة

ِة َخِريَطُة �ِسْبِه الَجِزيَرِة الَعَرِبيَّ

ْقِويُم121121 التَّ



اِء: َعَمُل َنُموَذٍج َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ

َح َكْيَف َيْبُدو َأْو َيْعَمُل َشْيٌء َما. ُتَساِعُدنِي النََّماِذُج َعَلى َفْهِم َكْيَف  اأَْعَمُل َنُموَذًجا أِلََوضِّ

َتْبُدو َبْعُض األَْشَياِء َأْو َكْيَف َتْعَمُل فِي الَواِقِع.

← اأََتَعلَُّم

فِّ الثَّانِي بَِعَمِل َنُموَذِج الَجَبَلْيِن َوالَواِدي. َكْيَف ُصنَِع َهَذا النَُّموَذُج؟  ُب الصَّ َقاَم ُطلَّ

ِف الَيابَِسِة؟ َوَكْيَف ُيَساِعُدَك َعَلى َتَعرُّ

ُع َو�سُّ 122الإْثَراُء والتَّ



ُب ← اأَُجرِّ

َف الِجَباَل َوالُجُزَر َأْكَثَر. اأَْعَمُل َنُموَذًجا أِلََتَعرَّ

. ْلَصاَل لَِعَمِل َجَبٍل فِي َقاِع َحْوٍض بَِلْستِيِكيٍّ  1  َأْسَتْخِدُم الصَّ

 2  َأُصـبُّ الَمـاَء بُِبْطٍء فِي الَحْوِض َحـْوَل الَجَبـِل، َوُأاَلِحُظ َما َحـَدَث، َوَأْذُكُر َنْوَع 

ِذي َعِمْلُتُه. تِي ُيْشبُِهَها الَجَبُل الَّ الَيابَِسِة الَّ

تِي َيْعِرُضَها َنُموَذُجَك َحْوَل َبْعِض الِجَباِل؟   3  َما الَمْعُلوَماُت الَّ

ُع123 َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ 123



ْهِيَئُة 124التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

اْلَماُء َعَلى الأَْر�ِس

لِء الأَْوَلُد اْلَماَء؟ ِفيَم َي�ْصَتْعِمُل َهوؤُ

رابط الدر�س الرقمي
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ا�ُس اْلَماَء؟ ِفيَم َي�ْسَتْعِمُل النَّ
الُخُطواُت

اأَُلِحُظ. فِيـَم َأْسَتـْخـِدُم اْلَمـاَء َيْوِميًّا؟ َأْعَمُل َقاِئَمًة بَِهِذِه االْستِْعَماالِت.   1 

ــُل. َأَتنَاَقُش َمَع ُزَملِئي فِي ِهِذِه اْلَقاِئَمِة، َوُأِضيُف إَِلْيها استِْخداَماٍت  اأََتَوا�سَ  2 

ُأْخَرى لِْلَماِء.

تِي َيْسـَتْخِدُم فِيَها  ُف. َكْيَف ُيْمِكنُنـي َتْصنِيُف الَمَجـاالِت اْلُمْخَتِلَفِة الَّ ــنِّ اأُ�سَ  3 

النَّاُس اْلَماَء؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ًة َأْسَتْعِمُل فِيَها اْلَماَء َيْوِميًّا؟  ِى. َكْم َمرَّ اأَ�ْسَتْق�سِ  4 

ُلَها فِي َجْدَوٍل َعَلى النَّْحِو التَّالِي:   ُأَسجِّ

ُجوِع إَِلى اْلَجْدَوِل َأْعَلُه. َأْعَمُل َرْسًما َبَيانِيًّا بِاألَْعِمَدِة. بِالرُّ  5 

ِتْعَمالِت �لَماِء �ِت ��سْ
ّ

َعَدُد َمر

ِب
ْ

ر في �ل�سُّ

ُحوِن ِل �ل�سُّ في َغ�سْ

َباَحِة في �ل�سِّ

في �ْلُو�ُسوِء



ُة اْلَماِء؟ يَّ َما َأَهمِّ
ال َتْسـَتطِيُع اْلَمْخُلوَقـاُت اْلَحيَّـُة اْلَعْيـَش ِمـْن ُدوِن 
َحيَّـًة،  لَِتْبَقـى  اْلَمـاِء  إَِلـى  النََّباَتـاُت  َتْحَتـاُج  َمـاٍء. 
 َولَِتْصنَـَع ِغَذاَءَها، َكَمـا َيْحَتاُج اإِلْنَسـاُن َوَكثِيٌر ِمَن
 اْلَحَيواَنـاِت إَِلى ُشـْرِب اْلَمـاِء اْلَعْذِب لَِكـْي َيْبَقى 

َحيًّــا. َقاَل َتَعاَلـى:    
األنبياء.

َباَتــاُت اإَِلــى الَماِء  َتْحَتــاُج النَّ
ِلَتِعي�ُس َوَتْنُمَو. ←

→ َي�ْسَرُب َهَذاِن الَغَزالِن 
ِمْن َجْدَوِل َماٍء َعْذٍب.

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ُة الَماَء  َكْيَف َت�ْصـــَتْخِدُم الَمْخُلوَقاُت الَحَيّ

َعلَى �َصْطِح الأْر�ِس؟ 

 الُمْفَرَداُت
الَماُء الَعْذُب

الُمِحيُط

←

←

للمزيد من المعلومات حول ترشيد  استهالك 
المياه تفضلوا بزيارة موقع البرنامج الوطني 

لترشيد استهالك المياه
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 َأْيَن ُيوَجُد الَماُء الَعْذُب؟

ْرِب  الَماُء اْلَعْذُب َماٌء َغْيُر َمالٍِح َنْسَتْخِدُمُه فِي الشُّ
ْبـِخ. ُيوَجُد اْلَمـاُء اْلَعـْذُب فِــي اْلُبَحْيَراِت  َوالطَّ

الَعـْذَبِة َواألَْنَهاِر َواْلَجَداِوِل َوالُعُيوِن.

ِعنَْدما َيْهطُِل اْلَمَطُر َأْو َتنَْصِهُر الثُُّلوُج َعَلى اْلِجباِل 
َفإِنَّ اْلَماَء َيْجِري فِي اْلِوْدَياِن َواْلَجَداِوِل َواألَْنَهاِر، 

َويتَِمُّ َتنِْقَيُة ُجْزٍء ِمنُْه اِلْستِْعماِل اإِلْنَساِن.

اِنــِع. ـِة والَمـ�سَ َراِعيَّ ــي الزِّ ُدوُد الِمياَه للأََرا�سِ ُر ال�سُّ َوِل، ُتَوفِّ ِفي َبْع�ِس الدُّ

ْرِب. ↑ ُي�ْسَتْخَدُم الَماُء الَعْذُب  ِفي ال�سُّ

ْف�ِسيُر127127 ْرُح  والتَّ ال�سَّ



َأْيَن ُتوَجُد ُمْعَظُم ِمَياِه اأَلْرِض؟
ُتْوَجـُد ُمْعَظـُم الِمَياِه فـي اْلُمِحيطـاِت. الُمِحيُط 
ُه  ٌع َكبِيـٌر َوَعِميٌق ِمَن اْلَماِء اْلَمالِِح، َيْبُدو َكَأنَّ َتَجمُّ

َيْمَتدُّ بَِل نِهاَيٍة.

ُتَغطِّـي اْلُمِحيطـاُت ُمْعَظَم َسـْطِح األَْرِض. َفَلْو 
ـْمنَا األَْرَض إَِلـى َأْرَبَعـِة َأْجَزاٍء َلَغطَّـى اْلَماُء  َقسَّ

َثلَثَة َأْجزاٍء ِمنْها.

ــُع َعـَدَد اْلُمَربَّعاِت الَّتي  اأََتَوقَّ

يَها اْلَماُء، َوَعَدَد الُمَربََّعاِت  َغطِّ ُيُ
يَها اْليابَِسُة. َغطِّ تِي  ُتُ الَّ

ْرِب. اْلَماُء اْلَمالُِح ال َيْصُلُح للشُّ

الأَْر�ُس ِمَن اْلَف�ساِء

ْرقاُء َعَلى اأَلْرِض؟ َما الَِّذي ُتِشيُر إَِلْيِه اْلِمَساَحاُت الزَّ

وَرَة          اأَْقَراأُ ال�سُّ
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ُفُن  نِيَن. ُتْبِحُر السُّ َيْسَتْخِدُم اإلْنَساُن اْلُمِحيَط ُمنُْذ ِمَئاِت السِّ
اْلَكبِيـَرُة فِي اْلُمِحيـِط، َوَتنُْقُل النَّاَس َواْلَبَضاِئـَع ِمْن َمَكاٍن 
إَِلى آَخَر. َيِعيـُش اْلَكثِيُر ِمَن اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة فِي اْلبَِحاِر 
َواْلُمِحيطـاِت، َوِهَي َتْحَتاُج إَِلى اْلَمـاِء اْلَمالِِح لَِتْبَقى َحيًَّة. 
ُه الَعظِيُم  َرَها اللَّ تِي َسـخَّ َفالبَِحاُر َواْلُمِحيَطاُت ِمْن النَِّعِم الَّ

َلنَا َولَِسـاِئِر الَمْخُلوَقاِت اْلَحيَّـِة. َقاَل َتَعاَلى:

النحل.

 لَِماذا َل َيْشَرُب النَّاُس َماَء اْلَبْحِر؟

ُفُن في الِبَحاِر واْلُمِحيَطاِت. ↑  ُتْبِحُر ال�سُّ

َلِفيِن ِفي الَماِء الَمالِح. →  َتِعي�ُس ُمْعَظُم الدَّ

ي اْلَماُء ِمَن اأَلْرِض؟- 1 �ُس. َكْم ُيَغطِّ اأَُلخِّ

َباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت؟- 2 َما َفائَِدُة اْلَماِء لِلنَّ

ُة الَماَء - 3 . َكْيَف َتْسـَتْخِدُم الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ ـَؤاُل  اأَلَساِسيُّ السُّ
َعَلى َسْطِح اأَلْرِض؟ 

 �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ 

ِت. ُحِف َواْلَمَجلَّ َة اْلَماِء، ُمْسَتِعيًنا بُِصَوٍر ِمَن الصُّ يَّ ُم َلْوَحًة ُتَبيُِّن َأَهمِّ ُأَصمِّ

الربط مع رؤية 2030

ِة. َماُن ا�ْسِتَفاَدٍة ُم�ْسَتَداَمٍة ِمَن الَمَواِرِد الَماِئيِّ  5.4.2 �سَ

وطن طموح

ْقِويُم129129 التَّ



الَماُء ِفي ِمنَطَقِتي
تِـي َأِعيُش فِيَها؟  َأْيـَن ُيْمِكـُن َأْن َأِجَد الَمـاَء فِي الِمنَْطَقِة الَّ
َأَتَعلَّـُم الَمِزيـَد َعِن الَماِء فِـي َمِدينَتِـي َأْو َأيِّ ِمنَْطَقٍة ُيوَجُد 

. فِيَها الَماُء، َوَأْبَحُث فِي الَمْكَتَبِة َأْو فِي اإِلْنَتْرنِتِّ

130 ُع َو�سُّ الإْثَراُء  والتَّ



ُر  اأََتَذكَّ
ْقِريُر َمْعُلوَماٍت  َيِجُب َأْن َيُضمَّ التَّ

َكثِيَرًة َعِن الَمْوُضوِع.

مُ�سْكِلَةٌ وَحَلٌّ
. َأْكُتـُب َتْقِريـًرا َعـِن البَِحـاِر َأِو الُبَحْيـَراِت َأِو األَْنَهاِر َأِو  �ــسُ اأَُلخِّ
تِي  تِي فِـي ِمنَْطَقتِي. ُأْخبُِر َعـِن الَحَيَواَناِت الَّ األَْحـَواِض الَماِئيَِّة الَّ
ُن َتْقِريِري َكْيَف ُيْمِكُن َأْن  ُأَساِعَد َعَلى ِحَماَيِة  َتِعيُش ُهنَاَك. َوَأَضمِّ
الَحَيَواَناِت، َوُأَحافَِظ َعَلى الَماِء. َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَماِء فِي ِمنَْطَقتِي، 

. فِّ َوَأَتَشاَرُك َمَع ُزَملِئي فِي الصَّ

ُع131131 َو�سُّ الإْثَراُء  والتَّ



ِل اْلَخاِم�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

اِلَيِة با�سِتْخَداِم اْلَكِلَمِة اْلُمنا�ِسَبِة: اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى .......................- 1 ُع الَكبِيُر الَعِميُق ِمَن اْلَماِء اْلَمالِِح ُيَسمَّ التََّجمُّ

الثُُّلوُج َشْكٌل ِمْن َأْشَكاِل .............................................................- 2

اْلِجَباُل َشْكٌل ِمْن ........................................- 3

َأْشَكاِل الَيابَِسِة

اْلَماِء الَعْذِب

اْلُمِحيَط
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َكْيَف َأِصُف اْلَيابَِسَة َواْلَماَء َعلى َسْطِح األَْرِض؟- 7

اِلَيِة: اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

اأَْعَمُل َنُموَذًجا. َماَذا ُيَبيُِّن َهذا النَُّموَذُج؟- 4

، َوفِيَم َيْخَتِلفاِن؟- 5 اأَُقاِرُن. فِيَم َيَتَشاَبُه اْلَجَبُل َوالتَّلُّ

َأِصُف األَْشَكاَل اْلُمْخَتِلَفَة لِْليابَِسِة.- 6

ِل اْلَخاِم�ِس133133 ُمراَجَعُة اْلَف�سْ



134 ُل الَخاِم�ُس: َتْقِويُم الأََداِء الَف�صْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

ُم َدْفَتًا  ِمّ اأُ�صَ

ا َعْن َأْشَكاِل الَيابَِسِة َعَل َسْطِح اأَلْرِض ُم َدْفَتً ُأَصمِّ

تِي َسَأَضُعَها فِي َدْفَتِري. ← ُر فِي َأْشَكاِل الَيابَِسِة الَّ ُأَفكِّ

َأْكُتُب ُجْمَلًة ُتَعبُِّر َعْن َشْكِل الَيابَِسِة فِي ُكلِّ َوَرَقٍة. ←

ِذي اْسَتْخَدْمُتُه.  ← ُح َشْكَل الَيابَِسِة  الَّ َأْرُسُم ُصوَرًة  ُتَوضِّ

ْفَتِر. ← َأْجَمُع األَْوَراَق لَِتْصِميِم الدَّ

َكاُل  �أَ�سْ

�لَياِب�َسِة

ْ
ٌ�ُسُخور

ٌَْبْحٌر

ر�ش
َ  �أ

ُم�سَتِوَية
ٌْ ٌْ

ٌ
ٌَْنْهر



ُل الَخاِم�ُس: َتْقِويُم الأََداِء135135 الَف�صْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة: اأَْخَتاُر الإِجاَبَة ال�سَّ

وَرِة التَّالَِيِة:   1 َأْنُظُر إَِلى الصُّ

وَرِة إَِلى: ْهُم الَِّذي فِي الصُّ ُيِشيُر السَّ

ج. َواٍد أ. َأْرٍض ُمْسَتِوَيٍة   
د. َجَبٍل   ب. َتلٍّ    

 2 الَغَزاُل َيْشَرُب َماَء النَّْهِر. َأيُّ َأْشَكاِل الَماِء َل َيْسَتطِيُع الَغَزاُل َأْن َيْشَرَب ِمنُْه:
أ. الُبَحْيَرُة

ب. الُمِحيُط 
ج. الَجْدَوُل

د. الَعْيُن   



َمَواِرُد الأَر�ِض
ِبيِعيَِّة؟  َما َمَواِرُد الأَر�ِس الطَّ
.......................  

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ُخوَر َواملََعاِدَن؟ َكْيَف َن�ْسَتْخِدُم ال�سُّ

ْر�ُس الثَّاين الدَّ
َبُة؟ ْ ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

َقــاَل َتَعاَلــى: زبيئ  جب حب خب مب  

ىب  يب جت حت  ختمت  ىت يت  جث  مث  
ىث  يث  حج رب اجلاثية

َقــاَل َتَعاَلــى: زبيئ  جب حب خب مب  

ىب  يب جت حت  ختمت  ىت يت  جث  مث  
ىث  يث  حج رب اجلاثية

اِد�ُس ُل ال�سَّ اْلَف�سْ
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ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

 الَمواِرُد الطَّبِيِعيَُّة 

َمـَوادُّ ِمَن األَْرِض َيْسـَتْعِمُلها النَّاُس 
فِي َحَياتِِهُم اْلَيْوِميَِّة.

ُخوُر   الصُّ

ْلَبـُة َغْيـُر الَحيَّـِة ِمـَن  األَْجـزاُء الصُّ
األَْرِض.

 التُّْرَبُة 

ُخـوِر َوَبقاَيا  َخِليـٌط ِمـْن ُفَتـاِت الصُّ
النََّباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت اْلَميَِّتِة.

َباُل   الدُّ

فـي  َلـٌة  ُمَتَحلِّ َوَحَيواَنـاٌت  َنَباَتـاٌت 
التُّْرَبِة.

اِد�ُس137137 ُل ال�سَّ الَف�سْ



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ُخوُر َواْلَمَعاِدُن ال�سُّ

ُخوَر؟ َوَكْيَف َن�ْصَتِفيُد ِمْنَها؟ ِلَماَذا َيْدُر�ُس اْلُعلََماُء ال�صُّ
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ُخوَر؟ ُف ال�سُّ نِّ َكْيَف ُن�سَ
الُخُطَواُت

ُخـوِر بِاْلَعَدَسـِة اْلُمَكبَِّرِة.   1 اأُلِحُظ. َأْنُظـُر إَِلـى ِقَطِع الصُّ

ُخوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  َأِصُف َما َأَراُه. فِيَم َتَتَشاَبُه الصُّ

ُخوَر فِي َمْجُموَعاٍت، َوَأْكُتُب َأْسَماَء  ُف. َأَضُع الصُّ نِّ  2 اأُ�سَ

ُخوِر في  ُل َعَدَد الصُّ اْلَمْجُموَعاِت فِي َجْدَوٍل، ُثمَّ ُأَسجِّ
ُكلِّ َمْجُموَعٍة.

ــُل. ُأناِقُش َأْفـَراَد َمْجُموَعتِـي فِي َكْيِفيَّـِة َتْصنِيِف  َوا�سَ  3 اأََتَ

ُخوِر. الصُّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ُخوِر بُِطُرٍق ُأْخَرى؟  4 َكْيَف ُيْمِكنُنِي َتْصنِيُف الصُّ

ِغيَرٍة ُخوٍر �سَ �سُ

َرٍة َعَد�َسٍة ُمَكبِّ

اأَْحَتاُج اإلى:

2الخطوُة
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ُخوِر أْكَثُر ُلُيوَنًة ِمْن أَظاِفري. َبْعُض الصُّ

خوُر َباأ�ْسكاٍل َواأْحجاٍم َكِثيَرٍة  →  ُتوَجُد ال�سُّ
َعٍة. وُمَتَنوِّ

ُخوُر؟  َما الصُّ

ُهَنـاَك َأْشـياُء َيْحُصـُل َعَلْيهـا النَّـاُس ِمـَن اأَلْرِض 
بيِعيَّـَة. َفاْلَماُء  ى اْلَمواِرَد الطَّ َوَيْسـَتْعِمُلوَنها، َوُتَسـمَّ
ها  ُخوُر ُكلُّ َباَتـاُت َواْلَحَيَواَنـاُت َوالصُّ َواْلَهـواُء َوالنَّ

ٌة.  َمَواِرُد َطبِيِعيَّ

ـٍة َمْوُجوَدٌة ِفـي اأَلْرِض.  ُخـوُر َأْشـياُء َغْيـُر َحيَّ الصُّ
ُخوِر ُصْلَبٌة. َوَيَْخَتِلُف َبْعُضها َعْن َبْعٍض  َأْغَلُب الصُّ

ْوِن َواْلَمْلَمِس.  ْكِل َواْلَحْجِم َواللَّ ِفي الشَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ُخوَر َوالَمَعاِدَن؟ َكْيَف َن�ْصَتْخِدُم ال�صُّ

 الُمْفَرَداُت
ُة  ِبيِعيَّ   الَمَواِرُد الطَّ

ُخوُر   ال�صُّ
  الَمَعاِدُن

←

←
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↑  َتــمَّ َنْحــُت اْلِجباِل فــي َمَداِئِن �ســاِلٍح ُقْرَب اْلُعل �َســماَل 
ِنيَن. ِة َقْبَل اآلِف ال�سِّ ُعوِديَّ ِة ال�سُّ غرب اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

ُخوَر؟   ِفيَم َيْسَتْخِدُم النَّاُس الصُّ

ُخوُر اأَلْرَض؛ َفِهـيَ َمْوُجوَدٌة َتْحَت  ـي الصُّ  ُتَغطِّ
ْرَبـِة، َوَحتَّـى في قـاِع اْلُمِحيِط.  ـواِرِع َوالتُّ الشَّ

ُخوَر بَِوْصِفَها َمواِرَد؟ َكْيَف َنْسَتْخِدُم الصُّ

ُخوُر ِفـي ِصَناَعِة اأَلَدَواِت  َلَقِد اْسـُتْخِدَمِت الصُّ
ـنيَن، َكَمـا َأنَّ اْلَكثِيَر ِمْنهـا ُيْمِكُن  ُمْنـُذ آالِف السِّ
َثنـا اْلُقـْرآُن  َنْحُتـُه َوَصْقُلـُه َوَطْحُنـُه. َوَلَقـْد َحدَّ

اْلَكِريُم َعْن َأْقَواٍم َنَحُتوا ُبـُيوَتُهْم ِفي اْلِجَباِل.

   } ــى:  ــاَل ــَع َت ـــاَل  َق

} الِحْجر. 82  

�َس  ا�ُس َراأْ َنَع النَّ ↑  َقِديًما، �سَ
ْخِر. اْلَفاأْ�ِس ِمَن ال�سَّ

الربط مع رؤية 2030

2 .3 .1 الُمَحاَفَظِة َعَلى ُتَراِث الَمَمَلَكِة الإ�ْسَلِمَي 
والَعَرِبِي َوالَوَطِنِي َوالَتْعِرْيُف ِبِه

مجتمع حيوي
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َما اْلَمَعاِدُن؟ 

َيْحـُدُث َأْحياًنـا َأْن َنْنُظـَر إَِلـى َحَجـٍر، َفَنـَراُه َيْلَمُع. 
ُخـوِر َتْجَعُلهـا َتْلَمُع.   الَمَعـاِدُن الَمْوُجـوَدُة ِفي الصُّ
ُخوُر.  ُن ِمْنَها الصُّ ٍة َتَتَكوَّ الَمَعاِدُن َأْجزاٌء ُصْلَبٌة َغْيُر َحيَّ
ْوَحُة  ُخوُر ِمْن َمْعِدٍن َأْو َأْكَثَر. ُتَبيُِّن اللَّ ُن الصُّ َقـْد َتَتَكوَّ

ِفي اأَلْسَفِل َبْعَض اْستِْعَماالِت اْلَمَعاِدَن.

اْلجراِنيــِت  ــْخَرُة  �سَ ُن  َتَتَكــوَّ  ↑

َهِذِه ِمْن َمَعاِدَن ُمْخَتِلَفٍة.

الجَراِفيُت

المْجَناَتْيـــُت

اْلُفُلوراْيُت

التركَواُز

َمْعُجـــوُن اأَ�ْصَنـــاٍن

ا�ْسِتْعمالُت الـَمَعاِدِن

َصاِص؟  َما اْلَمْعِدُن الَّذي ُيْسَتْخَدُم ِفي ُصْنِع َأْقلِم الرَّ

اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة
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اأُلِحُظ َبْعَض اْلَمَعاِدِن بِاْستِْخَداِم 

َرٍة، َوُأالِحُظ َما َيْجَعُل  َعَدَسٍة ُمَكبِّ
ُكلًّ ِمْنها ُمْخَتِلًفا َعِن اآلَخِر.

ــُف. َأْخَتاُر َأْرَبَعَة ُصُخوٍر، َوُأَصنُِّفَها بَِحَسـِب َشـْكِلها َوَحْجِمها َوَلْونِها - 1 نِّ   اأُ�سَ
َوَمْلَمِسها. 

ُخوُر َوالـَمَعاِدُن؟ - 2 َأْيَن توَجُد الصُّ

ُخوَر َوالَمَعاِدَن؟ - 3 . َكْيَف َنْسَتْخِدُم الصُّ َؤاُل األََساِسيُّ السُّ

اُت   �لُعُلوُم َو�ْلرَيا�ِسيَّ

ُبها بَِحَسِب َأْحَجاِمَها. َأِقيُس َحْجَم ُكلِّ  َأْلَتِقُط َثلَثَة ِحَجاَرٍة ِمْن ُمِحيِط َمْنِزلي، َوُأَرتِّ
أَلَرى َما إِذا َكاَن َتْرتِيبِي َصِحيًحا َأْم َغْيَر َصِحيٍح. َحَجٍرِ

اأَلْرِض  ِفـي  َواْلَمَعـاِدُن  ُخـوُر  الصُّ َنـتِ  َتَكوَّ
ـِنيَن. َولَِكـيْ َيْعُثـَر النَّاُس  ِخـلَل َمليِيِن السِّ
ُهْم َيْحِفـُروَن ِفي اأَلْرِض؛  َعَلـى الَمَعـاِدِن َفإِنَّ

َبْحًثا َعْنَها.

ُخوُر َعِن اْلَمَعاِدِن؟   َكْيَف َتْخَتِلُف الصُّ

ُن ِمْن َمَعاِدَن َكِثيَرٍة. ْخَرُة َتَتَكوَّ َهَذِه ال�سَّ  →

ْقِويُم143143 التَّ



َعاِلُم الأَْحَجاِر الَكِريَمِة

َأْقَراًطـا  َأْو  َخَواتِـَم  َتْلَبـُس  النَِّسـاُء 
َنـٌة. الَكثِيُر ِمْن َهِذِه  ِفيَها َأْحَجاٌر ُمَلوَّ
بِاْسـِم  ُتْعـَرُف  َنـِة  الُمَلوَّ اأَلْحَجـاِر 

اأَلْحَجاِر الَكِريَمِة.

ِذيَن َيْدُرُسوَن  واأَلْشَخاُص الَّ
اأَلْحَجاَر الَكِريَمَة ُعَلَماُء 

ُصوَن ِفي ِعْلِم  وَن ُمَتَخصِّ ُجُيوُلوِجيُّ
ُخوِر. الَمَعاِدِن َوالصُّ

ُن  اأَلْحَجاِر الَكِريَمُة َقاِسـَيٌة، َوَتَتَكوَّ
ِمْن َمَعاِدَن َناِدَرٍة اْشُتِهَرْت بَِجَمالَِها، 

ُد َوالَماُس. ُمرُّ ِمْنَها الَياُقوُت َوالزُّ

َيْسـَتْعِمُل َعالِـُم اأَلْحَجـاِر الَكِريَمِة 
َنْوِعَهـا  لَِتْحِديـِد  ـَة  الَخاصَّ َأَدَواتِـِه 
َوِقيَمتَِها، َوَمْعِرَفِة َما إَِذا َكاَنْت َتْحَتِوي 

َعَلى َأيِّ ُشُقوٍق.

َعاِلُم الأَْحَجاِر الَكِريَمِة

ِمَهٌن ُمْرَتِبَطٌة َمَع اْلُعُلوِم

144 ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ



َمِزيٌد ِمَن الِمَهِن

ُم ُمَجْوَهَراٍت مِّ ُم�سَ

َعاِلٌم ُجُيوُلوِجيٌّ

ُع145145 َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ــْرَبــُة التُّ

ْرَبِة؟ ُخوِر. َماَذا َنِجُد اأَْي�صاًا ِفي التُّ ْرَبُة ِمْن ُفَتاِت ال�صُّ ُن التُّ َتَتَكوَّ
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ْرَبِة؟ َماَذا ُيوَجُد ِفي التُّ
الُخُطواُت

َها بِِرْفٍق َفْوَق   1  َأَضـُع َقِليًل ِمـَن التُّْرَبِة في ِمْصَفاٍة، ُثمَّ َأُهزُّ

َطَبٍق. 

َبِق بِاْسـتِْخداِم َعَدَسـٍة  اأُلِحُظ. َأْنُظـُر إَِلى التُّْرَبِة فِي الطَّ  2 

ُمَكبَِّرٍة، َوَأْرُسُم َما َأَراُه.

ى ِمَن التُّْرَبِة فِي اْلِمْصفاِة َعَلى َطَبٍق آَخَر، ُثمَّ   3  َأََضُع َما َتَبقَّ

ُأالِحُظ التُّْرَبَة، َوَأْرُسُم َما َأَراُه.

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ُر النََّشـاَط ُمـْسَتْخـِدًما ُتْرَبًة ُمْخَتِلَفًة. ـُل. َأَكــرِّ اأََتَوا�سَ  4 

ُتْرَبٍة

َطَبَقْيِن

فاٍةٍ ِم�سْ

َعَد�َسٍة ُمَكّبَرٍة

اأَْحَتاُج اإلى:

1الخطوُة
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ْرَبُة؟ َما التُّ

ُخوِر، َوِقَطٍع َصِغيَرٍة ِمْن  ْرَبـُة َخِليٌط ِمْن ُفَتاِت الصُّ التُّ
َتِة. َهِذِه اْلِقَطُع َتِصيُر  باتاِت َواْلَحَيَواَناِت الَميِّ َبقاَيا النَّ

 . ُموِّ َباَتاِت َعَلى النُّ ْرَبِة، َوُتَساِعُد النَّ ُجْزًءا ِمَن التُّ

َبِة ْ   اأَْنواُع التُّ

ٌة ُتْرَبٌة ِطيِنيَّ

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ْرَبُة؟  ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

 الُمْفَرَداُت
ْرَبُة التُّ
َباُل الدُّ

←

←
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اِكَنةُ َتْحَتِفُظ بَِماٍء َأْكَثَر. َبْعُض  ْرَبـُة الدَّ َرُب ِفي َلْونَِها َوَمْلَمِسـَها. التُّ َتْخَتِلُف التُّ
، َوَبْعُضها اآلَخُر َخِشٌن فيِه اْلَكثِيُر ِمَن اْلَحَصى. ْرَبِة َناِعَمٌ َأْنواِع التُّ

 . ، َوَبْعَضها اآلَخَر ِطينِيٌّ َكما َأنَّ َبْعَضها َرْمِليٌّ

ْرَبُة؟ ُن التُّ   ِممَّ َتَتَكوَّ

ْرَبِة. َأِصُف ُكلَّ َنْوٍع ِمْن َأْنَواِع التُّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

ٌة ُتْرَبٌة َرْمِليَّ ٌة( ٌة )�َسْطِحيَّ ُتْرَبٌة ِزَراِعيَّ

ْف�ِسيُر149149 ْرُح  والتَّ ال�سَّ



ْرَبِة ُت�َسّمى  َبَقُة ِمَن التُّ → َهِذِه الطَّ
ِة. ْطِحيَّ ْرَبَة َتْحـَت ال�سَّ التُّ

ْرَبُة؟ ُن التُّ َكْيَف َتَتَكوَّ

َن؛ َحْيُث  ْرَبُة إَِلى َوْقٍت َطويٍل لَِتَتَكوَّ َتْحَت�اُج التُّ
ُخوُر َواْلَمَعاِدُن إِل�ى ِقَطٍع َأْصَغَر،  َتَتَفتَّ�تُ الصُّ
َتِة،  َباَتاِت َواْلَحَيَواَن�اِت الَميِّ �لُ َبَقاَي�ا النَّ َوَتَتَحلَّ
�ا َيْجَعُل  ْرَبِة، ِممَّ ًيا ف�ي التُّ لُِتْصبِ�َح ُج�ْزًءا ُمَغذِّ

راَعِة. ْرَبَة َأْفَضَل لِلزِّ التُّ

ْرَبــِة  التُّ ِمــَن  َبَقــُة  الطَّ →  َهــِذِه 
ــَة.  ْطِحيَّ ال�سَّ ْرَبــَة  التُّ ــى  ُت�َسمَّ
باتاِت؛  ِلُنُمــوِّ النَّ ُل  اإِنَّها الأَْف�سَ
َبَقايــا  َعلــى  َتْحَتــوي  لأَنَّهــا 

َنَباَتاٍت َوَحَيواناٍت ُمَتَحلَِّلٍة.

اجعل طفلك/طفلتك يتفحص مكونات 
التربة عندما تجلسان في حديقة الحي.

ن�ساط اأ�سري
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ُن  → َهــذا اْلِجــْذُع اْلُمتــاآِكُل واْلُمَتَعفِّ
ــِبـــُح ُجــْزًءا ِمــــــَن  �َســَيَتَحلَُّل َوُي�سْ

ْرَبِة.  التُّ

َأْعَمـُل َكْوَمـَة ُدبـاٍل. َوُأِضيـُف 
الَمـاَء إِلْيَهـا، ُثمَّ َأْخِلـُط التُّْرَبَة، 
ًة فِـي  َواأُلِحــُظ التََّغيُّـَراِت َمـرَّ

األُْسبوِع. 

ْرَبِة ِمْن  َل اأَلْشـياِء فـي التُّ ُيْمِكـُن َأْن ُأالِحَظ َتَحلُّ
تِي َتْحُدُث ِفيها، َوَذلَِك بَِعَمِل  َراِت الَّ َغيُّ ِخَلِل التَّ
َباُل ُتْرَبٌة َتْحـِوي اْلَكثِيَر ِمْن َبَقاَيا  َكْوَمـِة ُدَباٍل. الدُّ

َلِة.  َباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت الُمَتَحلِّ النَّ

َباَتاِت؟  ْرَبِة َأْفَضُل لِِزَراَعِة النَّ   َأيُّ َطَبقاِت التُّ

ِن التُّْرَبِة؟ - 1 ـَتاُبُع. َما َمَراِحُل َتَكوُّ التَّ

ُث. َما األَْنَواُع الُمْخَتِلَفُة للتُّْرَبِة؟ - 2 َأَتَحدَّ

ُن التُّْرَبُة؟  - 3 . َكْيَف َتَتَكوَّ َؤاُل األََساِسيُّ السُّ

ُة  حَّ   �لُعُلوُم َو�ْل�سِّ

( َأماَم ما ُيؤَكُل  َأْعَمـُل َقائَِمًة بَِأْسـَماِء َنَباَتـاٍت َتْنُمو ِفي بِيَئتِي، ُثمَّ َأَضُع  إَِشـاَرَة  )
ِمْنها.

ْقِويُم151151 التَّ



ْرَبِة َيْحَتِفُظ بِالَماِء؟ َأيُّ َأْنَواِع التُّ

يَّاٍت  ْرَبـِة بَِكمِّ ُف َكْيـَف َتْحَتِفُظ َأْنـَواٌع ُمْخَتِلَفـٌة ِمَن التُّ َأَتَعـرَّ
ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَماِء.

َماَذا اأَْعَمُل ←

 1   َأْسـَتْخِدُم الَقَلَم الَرَصاٍص لَِعَمِل َثَلَثِة ُثُقوٍب ِفي َقاِع ُكـلٍّ 

ِصَق )أ( َعَلى الَكْأِس اأُلوَلى،  ِمَن الَكْأَسـْيِن، ُثمَّ َأَضُع اللَّ
انَِيِة. ِصَق )ب( َعَلى الَكْأِس الثَّ واللَّ

 1اْلُخْطَوُة

 2  اأَِقي�ُس. َأْمأَلُ الَكْأِس )أ( بُِتْرَبٍة َرْمِليٍَّة.

 3  اأَِقي�ُس. َأْمأَلُ الَكْأِس )ب( بُِتْرَبٍة طِينِيٍَّة.

اأَْحَتاُج اإَِلى:

َكاأْ�َسْيِن

َكاأْ�َسْي ِقَيا�ٍس

ٍة ُتْرَبٍة َرْمِليَّ

�َساَعٍة

ٍة ُتْرَبٍة ِطيِنيَّ

ا�ٍس َقَلِم َر�سَ

 3اْلُخْطَوُة

 َأُكوُن َحِذًرا ِعْنَد اْستِْخَداِم الَقَلَم الَرَصاْص

152 ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ



َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�َصاِئيٌّ

ُع. َأيُّ الَكْأَسْيِن َسَيِسيُل الَماُء ِمْن َقاِعَها َأْكَثَر؟ َولَِماَذا؟  4  اأََتَوقَّ

ْمِسـُك ُكلَّ َكْأٍس َفْوَق َكْأِس ِقَيـاٍس، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلى َزِميِلي َصبَّ َكْأٍس ِمَن   5  َأُ

ْرَبِة. الَماِء َداِخَل ُكلِّ َكْأٍس ِمَن التُّ
 5اْلُخْطَوُة

تِي َساَلْت ِفي َكْأِس الِقَياِس. َة الَماِء الَّ يَّ  6 اأَِقي�ُس. َبْعَد َخْمِس َدَقائَِق، َأِقيُس َكمِّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر ←

ُب. َباِت؟ َولَِماَذا؟ ُأَجرِّ ْرَبِة اأَلْفَضُل لُِنُموِّ النَّ ُع. َأيُّ َنْوٍع ِمَن التُّ اأََتَوقَّ

ُع153153 َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ



ِل ال�ساد�س ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

اِلَيِة ِبا�ْسِتْخَداِم اْلَكِلَمِة اْلُمَنا�ِسَبِة:  اأُْكِمُل ُكلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ُن - 1 ٍة َتَتَكوَّ ...................................................... َأْجـَزاٌء ُصْلَبـٌة َغْيُر َحيَّ

ُخوُر. منها الصُّ

 ُتَغطِّي ........................................................... األَْرَض، َوَقْد َتِجُدَها - 2
َواِرِع، َوَحّتَّى فِي َقاِع الَبْحِر. َتْحَت الشَّ

َلِة. - 3  ................................... ُتْرَبٌة َتْحِوي الَكثِيَر ِمْن َبَقاَيا النََّباَتاِت، َوالَحَيَواَناِت الَمتَحلِّ

4 -. َتْخَتِلُف.................................... فِي َلْونَِها َوَمْلَمِسَها، َوُتَساِعُد النََّباَتاِت َعَلى النُُّموِّ

ُخوُر َواْلَمَعاِدُن َأْمثَِلٌة َعَلى .................................................... - 5 النََّباَتاُت َواْلَماُء َوالصُّ

ْرَبُة التُّ

الَمَعاِدُن

ُخوُر الصُّ

َباُل الدُّ

ِة بِيِعيَّ الَمَواِرِد الطَّ
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اِلَيِة:  اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

ُخوُر، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  - 6 اأَُقاِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه الصُّ

 فِيَم َتَتَشاَبُه َهِذِه األَْنَواُع ِمَن التُّْرَبِة، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟  - 7

َرَر َلَها؟ َولَِماَذا - 8 بِيِعيَِّة. َكْيَف ُنَسـبُِّب الضَّ . َأْكُتُب َقاِئَمـًة بِالَمَواِرِد الطَّ ُم�ْسِكَلــٌة َوَحلٌّ
َيِجُب االْهتَِماُم بَِها؟

بِيِعيَُّة؟ - 9 َما َمَواِرُد األَْرِض الطَّ
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وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

156 اِد�ُس: َتْقِويُم الأََداِء ُل ال�سَّ الَف�سْ

ْبَِة  اِئ�صُ الترُّ َخ�شَ

ُز  ← ْرَبـِة. ُأَجهِّ َناٍت ُمْخَتِلَفـٍة ِمَن التُّ َأْجَمـُع َثـَلَث َعيِّ
ُمَها، َوَأَضُع ِمْلَعَقًة َواِحَدًة. ُثمَّ  َثَلَث َأْوَراٍق، َوُأَرقِّ

ِص َخَصائِِص ُكلٍّ ِمْنَها َأْسَتْخِدُم الَعَدَسَة لَِتَفحُّ

ُح َخَصائَِص  ← ُم َلْوَحًة، َوَأْرُسُم َجْدَواًل ُيَوضِّ ُأَصمِّ
ـًة َأْو َرْطَبًة،  ـْوَن، َجافَّ َلَثِة )اللَّ ْرَبـِة  الثَّ َأْنـَواِع التُّ

َحْجَم الُفَتاِت، َشْكَل الُفَتاِت(.

َأَتَواَصُل َمَع ُزَمَلئِي، َوَأْعِرُض َعَلْيِهْم َنَتائِِجي. ←

، َوُأَشاِرُكُه َنَتائِِجي. ← فِّ َأَتَعاَوُن َمَع َزِميٍل لِي ِفي الصَّ

تِي  ← ْرَبِة الَّ َلَثِة َوَأْنَواعِ التُّ ْرَبِة الثَّ ُأَقاِرُن َبْيَن َأْنَواِع التُّ
َجَمَعَها َزِميِلي، َوَأِصُف َكْيَف َتْخَتِلُف َأْو َتَتَشاَبُه 

ْرَبِة. َأْنَواُع التُّ

ُن
ْ

و �للَّ

 َرْطَبٌة
ْ

ٌة �أَم َجافَّ

ُم �لُفَتاِت
ْ

َحج

�َسْكُل �لُفَتاِت

َبة 1
ْ

َبة 2ُتر
ْ

َبة 3ُتر
ْ

ُتر
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وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

اِد�ُس: َتْقِويُم الأََداِء157157 ُل ال�سَّ الَف�سْ

تِي َجَمَعْتَها ِمْن َحِديَقِة َمْنِزلَِها. ُخوِر الَّ ا لِلصُّ  1 َرَسَمْت ُنوَرُة َرْسًما َبَيانِيًّ

تِي َجَمَعْتَها؟  ُخوَر الَّ َأيُّ الِعَباَراِت اآلتَِيِة َتِصُف الصُّ

َخْمُس ُصَخوٍر َناِعَمِة الَمْلَمِس أ. 

َثَمانِي ُصُخوٍر َخِشَنِة الَمْلَمِسب. 

َثَلُث ُصُخوٍر َطِريٍَّةج. 

 تِْسُع ُصُخوٍر َقاِسَيٍة   د. 

وَرِة الُمَجاِوَرِة:  2 َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َباَتاِت  ْرَبِة اأَلْفَضَل لُِنُموِّ النَّ َبَقُة ِمَن التُّ ُتَعدُّ َهِذِه الطَّ
َها َتْحَتِوي َعَلى: أَلنَّ

َمَعاِدَن  أ. 

الَهَواِء َبْيَن ُحَبْيَباتَِهاب. 

َتٍةج.  ُصُخوٍر ُمَفتَّ

َِلٍةد.  َبَقاَيا نَباَتاٍت َوَحَيَواَناٍت ُمَتَحلَّ

١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
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ِج�ْسُم الإِْن�َساِن	•

ُة	• حَّ ال�سِّ

لَمُة	• ال�سَّ

َطَلحاُت	• الُم�سْ

ُة	• الَمَهاَراُت الِعْلِميَّ
ُ ة البَطَّ

ُ احلَمَامَة

لَْحفاة ال�صُّ

وُل؟ َما �لطُّ

3 �شم

5 �شم

2 �شم

?

اِلِب اُت الطَّ 158َمْرِجِعيَّ

اِلِب اُت الطَّ َمْرِجِعيَّ



اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ 
ُن َأْجَسـاُمنا ِمـْن َأْجـزاٍء َكثيـَرٍة  َتَتَكـوَّ
َتْعَمُل َمًعا لَِِكْي ُتَساِعَدنا َعَلى اْلَعْيِش. 

ُن ِمـْن  َأْجَزاٍء  الِجهـاُز اْلَهْيَكِلـيُّ َيَتَكوَّ
ى اْلِعَظاَم.  ُصْلَبٍة داِخَل اْلِجْسِم ُتَسمَّ

َها،  َشـْكَلَ َأْجَسـاَمنا  ُتْعطِـي  اْلِعَظـاُم 
َوُتساِعُدنا َعَلى اْلُوقوِف ُمْعَتِدلِيَن.   

ُب اأَُجرِّ

ًة؟    َكْيَف ُأَحاِفُظ َعَلى ِعَظاِمي َسِليَمًة َقِويَّ

اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ

عظاُم اْلُجْمُجَمِة

ِعظاُم
 الَيِد

ُم  ِعظــا
ْجِل الرِّ

الَعُموُد
 اْلَفَقِريُّ

ِج�ْسُم الإِْن�َساِن
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ِج�ْسُم الإِْن�َساِن

الِجهاُز اْلَعَضِليُّ                    
تي ُتَسـاِعُدَنا  الَعَضـلُت ِهـَي َأْجَزاُء اْلِجْسـِم الَّ

َعَلى اْلَحَرَكِة. 

ي اْلَعَضلِت.  َياِضيَِّة ُتَقوِّ ُمَماَرَسُة التََّماِريِن الرِّ

ُب اأَُجرِّ

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

الِجهاُز اْلَعَصبِيُّ                         

َمـاُغ َرَسـاِئَل إَِلـى َجِميـِع َأْنَحاِء  ُيْرِسـُل الدِّ
سـاِئُل َعْبـَر َأْجَزاٍء  اْلِجْسـِم، ُتنَْقـُل َهـِذِه الرَّ

ى األَْعَصاَب.  َدِقيَقٍة ُتَسمَّ

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

َقْد ُتنَبُِّهنَا إَِلى َمَصاِدِر اْلَخَطِر.    

ِليُّ الِجهاُز اْلَع�سَ

لُت اْلَوْجِه َع�سَ

لُت  َع�سَ
الَيِد

لُت  َع�سَ
ْجِل الرِّ

بيُّ الِجهاُز اْلَع�سَ

ماُغ الدِّ

اْلَحْبُل 
ْوِكيُّ ال�سَّ

اأَْع�ساٌب

160 ِج�ْسُم الإِْن�َساِن



ُب  اأَُجرِّ
ِقيَقِة؟  َما َعَدُد َضَرَباِت َقْلبِي ِفي الدَّ

َها. ُأَحاِوُل َأْن َأُعدَّ

َوَرانِيُّ اْلِجَهاُز الدَّ
ُم ِخلَل َأْجَسـاِمنَا؛ َحْيـُث َيُضخُّ  َينَْتِقـُل الـدَّ
َم إَِلى َجِميِع َأْجَزاِء اْلِجْسـِم َعْبَر  اْلَقْلـُب الدَّ
ـَة، َوِمنَْهـا  َمِويَّ ى األَْوِعَيـَة الدَّ َأَنابِيـَب ُتَسـمَّ

َراِييُن َواألَْوِرَدُة.  الشَّ

ُب اأَُجرِّ
ِقيَقِة، ُثمَّ َأْقِفُز َعْشـَر  ُ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
إَِلْيـِه ِمَن الَهـَواِء، َفَيْدُخـُل األُْكِسـِجيُن إَِلى 

ِم.  َئَتْيِن َعْن َطِريِق الدَّ الرِّ

َوَراِنيُّ اْلِجَهاُز الدَّ

�ِسيُّ َنفُّ الِجَهاُز التَّ

اْلَقْلُب

َراِييُن ال�سَّ
الأَْوِرَدُة

الأَْنُف
اْلَفُم

َئَتاِن الرِّ

َبُة  اْلَق�سَ
ُة اْلَهَواِئيَّ

اْلِحَجاُب 
اْلَحاِجُز
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 الِجَهاُز اْلَهْضِميُّ
ِذي َنْأُكُلُه هـَو َمْصَدُر الطَّاَقِة ألَْجَسـاِمنَا. َيْدُخـُل الطََّعاُم إَِلى  الطََّعـاُم الَّ
اْلِجْسِم َعْن َطريِق اْلَفِم. ُتَساِعُدَنا الَمِعَدُة َواألَْمعاُء َعَلى اْلُحُصوِل َعلى 

اْلَمَوادِّ اْلِغَذاِئيَِّة ِمَن الطَّعاِم. 

اأَْبَحُث
ًنا َكْيَف ُأَحاِفُظ َعَلى اْلِجَهاِز  َأْكُتـُب ُمَبيِّ

 . اْلَهْضِميِّ

الَفُم

اْلَكِبُد

اْلَمِريُء

الأَْمَعاُء

الَمِعَدُة

ِميُّ الِجَهاُز اْلَه�سْ
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ُة163 حَّ ال�صِّ

ُب اأَُجرِّ

اًء َواِحًدا ِمْن  ُل ِغـذَ ٍة، بَِحْيُث َتْشـمَ يَّ ٍة َصحِّ ـُط لَِوْجَبٍة ِغَذائِيَّ ُأَخطِّ
ٍة. ُكلِّ َمْجُموَعٍة ِغَذائِيَّ

 الَهَرُم اْلِغَذائِيُّ

ُن  يَُّة َعَلى َأْغِذَيٍة ِمْن َمْجُموَعاِت اْلِغـَذاِء اْلَخْمِس. َوَتَتَكوَّ حِّ َتْحَتـِوي اْلَوْجَبـُة الصِّ
ُكلُّ َمْجُموَعـٍة ِمْن َأْغِذَيٍة ُمَتشـابَِهٍة. الَهَرُم اْلِغَذاِئيُّ ُيَسـاِعُدَنا َعَلـى اْختَِياِر الطََّعاِم 
. َأَتناَوُل َطَعاًما َأْكَثـَر ِمَن اْلِقطاِع األَْكَبِر لِْلَهَرِم، َوَأَتنَـاَوُل َطَعاًما َأَقلَّ ِمَن  ـيِّ حِّ الصِّ

اْلِقطاِع األَْصَغِر.

ُة حَّ ال�سِّ

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
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�ٌ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
اُس فِي ُمْخَتِلـِف َأْنَحاِء اْلعاَلِم َعَلى اْلَمـَوادِّ اْلِغَذاِئيَِّة ِمْن  النَـّ

َأْطِعَمٍة ُمْخَتِلَفٍة.

�لأَْغِذَيُة ِفي �أَْنَحاِء �ْلَعاَلِم

ُة ُة �ْلِغَذ�ِئيَّ �ْلمادَّ �ْلِغَذ�ُء

ُز
ْ

�لأُر

َرُة �لذُّ

�ُش �لِحمَّ

يُتوُن ُهوُن�لزَّ �ْلدُّ

روتيُن
ْ

�لُب

بوَهْيدر�ُت
ْ

�ْلَكر

بوَهْيدر�ُت
ْ

�ْلَكر

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

اْلَمْوُجوَدَة ِفيَها.

َزْيُتوٌن



ُة165 حَّ ال�صِّ

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

. ِة َقْلبِي َوِرَئَتيَّ ِصحَّ

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

ُب اأَُجرِّ

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

اأَُراِجــُع َطبيــَب اْلعاِئلِة َوَطبيَب الأَ�ْســناِن  ↑
. ِب�َسْكٍل َدْوِرٍيّ

ِة  ↑ حَّ ٌة ِل�سِ ُة ُمِهمَّ يا�ســيَّ َماريــُن الرِّ التَّ
اأَْج�َساِمنا.



ُة حَّ ال�صِّ
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ِة ِجْسِمي َأْعَتنِي بِصحَّ

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

ُب اأَُجرِّ

ـُح ِفَيهـا َمَضـارَّ  َأْعَمـُل َلْوَحـًة ُأَوضِّ
، َوَأْعِرُضَهـا َعَلـى ُزَملئِي  ْدِخيـنِ التَّ

. فَّ ِفي الصَّ

َواَء الَّذي  ↑  اأََتناَوُل الــدَّ
بيُب.  ُفُه ِلي الطَّ َي�سِ

ِة ِج�ْسِمي. حَّ ِبُعَها ِللْعِتَناِء ِب�سِ ُرِق الَِّتي اأَتَّ ↓  َبْع�ُس الطُّ

�أَْعَتِني ِبَنْف�ِسي

َتِحمُّ ِباْنِتظاٍم. �أَ�سْ

�أِو  �ساِة 
ْ

ِباْلُفر َناني  �أَ�سْ ُف  �أَُنظِّ

ا. ميًّ
ْ

�ل�سَو�ِك ثالَث مر�ٍت َيو

�أَِقُف ُمْنَت�ِسَب �ْلقاَمِة.

�أَناُم مبكًر� ولَوْقٍت كاٍف. 



الَمُة داِخَل الَمنِْزِل  السَّ

ِمْن َأْجِل َسلَمتِي َداِخَل اْلَمنِْزِل، َفَأَنا:
	 ال َأْلِمـُس األَْشـَياَء اْلَخطَِرَة، َوبُِسـْرَعٍة ُأْخبُِر َعنَْها 

َأَحَد اْلِكَباِر.
ُق َشْيًئا ال َأْعِرُفُه. 	 ال َأَتَذوَّ

	 َأْخُرُج بُِسْرَعٍة في َحاَلِة ُحُدوِث َحِريٍق.
َر اللَُّه-  اُر فِـي َملبِِسـي -ال َقـدَّ وإِذا اْشـَتَعَلِت النَـّ
فإنَّنـي َأَتَوقَُّف، َأْنِزُل إَِلى األْرِض، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى 

األَْرِض بُِسرَعٍة لَِكْي ُأْطِفَئَها   

↑ اأَنا ل اأَْلِم�ُس َهِذِه الأَ�ْسياَء.

ٌف قُّ َتوَّ

ُنُزوٌل اإَِلى الأَْر�ِس

َتَدْحُرٌج

ُب اأَُجرِّ

اِر َأَمـاَم َأْقِرَباِئـي؛ َأِقُف،  ُب َعَلـى إِْطَفـاِء النَـّ َأَتـَدرَّ
َوَأْنَحنِي، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى األَْرِض بُِسْرَعٍة.  

لَمُة ال�سَّ
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الَمُة ال�سَّ

الَمُة خاِرَج الَمْنِزِل السَّ
الَِيَة: بُِع اْلَقَواِعَد التَّ ِمْن َأْجِل َسَلَمتِي َخاِرَج الَمْنِزِل، َفَأَنا َأتَّ

ــاِرَع ِمَن اْلَمكاِن  ↑ اأَْقَطِعُ ال�سَّ
ــ�ِس ِلْلُم�َســاِة. اْلُمَخ�سَّ

↑ اأْلَب�ــُس اْلُخــوَذَة ِعْنــَد ُرُكــوِب 
ــةِ. اَجــِة اْلَهواِئيَّ رَّ الدَّ

ــيَّةِ. َيا�سِ ُ َقَواِعــَد اللُّْعَبــِة الرِّ ِبــع َماِن ِعْنَد ُرُكوِب ↑ اأَتَّ ــُع ِحَزاَم الأَ ↑ اأَ�سَ
اَرِة. ــيَّ ال�سَّ

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

ُة  ُسـُه. َتْحتـاُج اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ الأُْك�ِســِجيُن: َغاٌز ِفي اْلَهواِء الَّذي َنَتَنفَّ
إَِلى اأُلْكِسِجيِن.

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

ـَة َحَياتِِه َبْيَن الَماِء  : َحَيواٌن َيْبـَدُأ َحَياَتُه ِفي اْلَماِء، َوَيْقِضي َبِقيَّ الَبرَماِئــيُّ
  . َلَمْنَدُر َحَيَواٌن َبرَمائيٌّ َواْلَيابَِسِة. السَّ

َتِة.  َباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت اْلَميِّ ُخوِر َوَبَقاَيا النَّ ْرَبُة: َخِليٌط ِمْن ُفَتاِت الصُّ التُّ
ْرَبِة لَِكْي َتْنُمَو.   باتاِت َتْحتاُج إِلى التُّ َأْغَلُب النَّ

ـوُف، َوُيْرِضُع  ـْعُر َأِو اْلَفْرُو َأِو الصُّ ُه الشَّ ي ِجْسـمَ : َحَيواٌن ُيَغطِّ ْدِيــيُّ الثَّ
 . ِصَغاَرُه اْلَحِليَب. اأَلَسُد َحَيواٌن َثْديِيٌّ

الَح�َســَرُة: َحَيـواٌن َلُه ِسـتُّ َأْرُجٍل، َوَقْرَنا اْستِْشـعاٍر، َوِغطـاٌء َخارِجيٌّ 
ْمَلُة َحَشَرٌة. ُصْلٌب. النَّ

اأَ�ْسَكاُل اْلياِب�َسِة: َأْشكاٌل ُمْخَتِلَفٌة لَِسْطِح اأَلْرِض.

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

َطَلحاُت الُم�سْ
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ـْمِس  اْلغاَبــُة: َمْوِطٌن َيْحُصـُل َعَلى َما َيْكفـي ِمَن اأَلْمطاِر َوَضْوِء الشَّ
ًدا. َتِعيُش ِغْزالٌن َكثيَرٌة في اْلغاَبِة. لَِتْنُمَو فيِه اأَلْشجاُر َجيِّ

ا. ، َأَْمطاُرُه َقِليَلٌة ِجدًّ ُة: َمْوِطٌن َحارٌّ َجافٌّ ْحَراُء اْلَحارَّ ال�سَّ

َدْوَرُة اْلَحيــاِة: ُتَبيِّـُن َكْيَف َيْبـَدُأ اْلَحَيَواُن اْلَحياَة، َوَيْنُمـو َوَيِعيُش َحتَّى 
ُح َدْوَرَة َحَياِة الَفَراَشِة. وَرُة ُتْوضِّ ُيْصبَِح َكبيًرا وَلُه ِصغاٌر، ُثمَّ َيُموُت. الصُّ

ْرتِيـَب الَِّذي َتْحُصُل بِـِه اْلَمْخُلوَقاُت  ُح التَّ ــُة: ُتَوضِّ ْل�ِســَلُة اْلِغَذاِئيَّ ال�سِّ
ْمِس.  ُة بِالشَّ ْلِسَلُة اْلِغَذائِيَّ ُة َعَلى اْلِغَذاِء. َتْبَدُأ السِّ اْلَحيَّ

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

ــْرَنَقُة: َمْرَحَلـٌة في َدْوَرِة َحياِة اْلَفَراَشـِة َتْأتِي َبْعـَد َأْن َتْصَنَع اْلَيَرَقُة  ال�سَّ
ْرَنَقُة َتَتَدلَّى ِمَن اْلُغْصِن. ِقْشَرًة ُصْلَبًة َحْوَلها. الشَّ

ٍة. َلَقْد ُصنَِعْت َرْأُس َهَذا  ــُخوُر: َأْجَزاٌء ِمَن اأَلْرِض ُصْلَبٌة َوَغْيُر َحيَّ ال�سُّ
ْخِر. الَفْأِس َقِديًما ِمَن الصَّ

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

ـْحِليُة  . السِّ ى بِاْلَحراِشـِفِ ٌ َوُمَغطًّ َواِحــُف: َحَيَواَناٌت ِجْلُدَها َخِشـن الزَّ
َحَيواٌن زاِحٌف.
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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

ــُة: َمـَوادُّ ِمـَن اأَلْرِض َيْسـَتْعِمُلها النَّاُس ِفـي َحَياتِِهُم  الَمــواِرُد الّطِبيِعيَّ
. خوُر َمْوِرٌد َطبِيِعيٌّ ِة. الصُّ اْلَيْوِميَّ

َباَتـاُت َواْلَحَيَواَناُت. َقْد َيكـوُن اْلَموِطُن  الَمْوِطــُن:  َمـَكاٌن َتِعيـُش 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.

ـي اْلُمِحيَطاُت  ـٌع َهائِـٌل َوَعِميٌق ِمَن اْلَمـاِء اْلمالِِح. ُتَغطِّ الُمِحيــُط: َتَجمُّ
ُمْعَظَم َسْطِح اأَلْرِض.

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

الَمــاُء اْلَعــْذُب: مـاٌء َغْيُر مالـحٍ. ُيوَجُد اْلَمـاُء اْلَعْذُب في َبْعـِض الُعُيوِن 
َواْلُبَحْيراِت َواْلبَِرِك َواأَلْنهاِر َوالَجَداِوِل.

الَفِري�َسُة: َحَيواٌن َيْأُكُلُه َحَيواٌن ُمْفَتِرٌس. 

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

َتاِئِج  اْستِْخَداُم َما ُيلَحُظ لَِتْفِسيِر َما َحَدَث. ا�ْسِتْخَل�ُس النَّ

ٍة ُثمَّ َتْجِريُبَها. اُء َوْضُع ُخطَّ ال�ْسِتْق�سَ

?

ابَِقِة لَِمْعِرَفِة َشْيٍء َما. ال�ْسِتْنَتاُج اْستِْخَداُم الَمْعُلوَماِت السَّ

الِي ُثمَّ  ِل ُثـمَّ التَّ ث َأْو َعْرُض اأَلْحـَداِث، اأَلوَّ َتْرِتيــُب الأَ�ْســَياِء التََّحـدُّ
اأَلِخيِر.

َت�ْسِجيُل الَبَياَناِت ِكَتاَبُة َما ُيلََحُظ.

ُ ة البَطَّ

ُ احلَمَامَة

لَْحفاة ال�صُّ

وُل؟ َما �لطُّ

3 �شم

5 �شم

2 �شم

ِنيُف َوْضُع األْشَياِء الُمَتَشابَِهِة ِفي َمْجُموَعاٍت. التَّ�سْ
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ْسِم َأْو بَِطْرِح  ُل ُمَشاَرَكُة اآلَخِريَن بِالَمْعُلوَماِت، بِالِكَتاَبِة َأْو بِالرَّ َوا�سُ التَّ
اأَلْفَكاِر.

اِء
َ
الِت �لم

َ
ِتْعم �ِت ��سْ

ّ
َعَدُد َمر

ِب
ْ

ر في �ل�سُّ

ُحوِن ِل �ل�سُّ في َغ�سْ

َباَحِة في �ل�سِّ

في �ْلُو�ُ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 الِقَيا�ُس إِيَجاُد ُبْعِد الشَّ

ِف اأَلْشَياِء واأَلْحَداِث. الُمَلَحَظُة اْستِْعَماُل الَحَواسِّ لَِتَعرُّ

َشاُبِه َوَأْوُجِه االْختَِلِف َبْيَن اأَلْشَياِء. الُمَقاَرَنُة ِذْكُر َأْوُجِه التَّ

اْخِتالٌفاْخِتالٌف تَ�شابٌُه

ِكالُهما لَُه 

اأَْجِنَحٌة 

ِكالُهما يَطيرُ

َرٌة   َح�شَ

َعَدُد اأَرُْجِلها 6 

ُمها  يَتَكَّوُن ِج�صْ

ِمْن ثاَلثَِة 

اأَْجزاٍء

 طاِئٌر 
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يَكْ�صوُه الرِّي�صُ




