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َالطَِّريَقُة اْلِعْلِميَُّة

ُأالِحُظ

َأْسَأُل

ُع َأَتَوقَّ

َأَضُع ُخطًَّة

بُِع اْلُخطََّة َأتَّ

ُل النََّتائَج ُأَسجِّ

ُأِعيُد التَّْجِرَبَة

َأْسَتنْتُِج

اْلَمَهاَراُت اْلِعْلِميَُّة

ُأالِحُظ

ُأَقاِرُن

ُأَصنُِّف

َأِقيُس

 َأَتَواَصُل

ُع َأَتَوقَّ

ُة ِريَقُة اْلِعْلِميَّ اْلَمَهاَراُت َوالطَّ

َأْسَتنْتُِج

6
ُة الَمَهاَراُت والَطِريَقُة الِعلِْميَّ



7
الَمِة تَْعلِيَماُت السَّ

الَمة َتْعليماُت السَّ
الَمِة التَّالَِيَة ِعنَْد َتنْفيِذ األَْنِشَطِة َوالتَّجاِرِب الِعْلِميَِّة: بُِع َتْعليماِت السَّ َأتَّ

ٍة. بُِع َتْعليامتِِه بِِدقَّ ِم، َوَأتَّ َأْسَتِمُع بِاْنتِباٍه إىل امُلَعلِّ  -1 

ٍء. ًدا ِمْن َشْ َأْسَأُل، إِذا َلْ أُكْن ُمَتَأكِّ  -2 

ٍة. بُِع ُخُطواِت النَّشاِط بِِدقَّ  3-  أتَّ

ُم ذلَك. ٍة ِعْنَد َتْنفيِذ النَّشاِط، إاّل إَذا َطَلِب إَِلَّ امُلَعلِّ ُق أو َأُشمُّ أيَّ مادَّ ال أَتَذوَّ  -4 

ُموَعتِي ِعْنَدما أْعَمُل ِضْمَن َفريٍِق. أَتعاَوُن َمَع أفَراِد َمْ  -5 

ُأحاِفُظ َعىل َنَظاَفِة َمكاِن َعَمِل َوَتْرتيبِِه.  -6 

ًدا قْبَل ُكلِّ  7- َأْغِسُل َيَديَّ َجيِّ
َنشاٍط َوَبْعَدُه.

9- أْحَذُر ِعْنَد اْستِْخداِم 
جاِجيَِّة. ِة َوالزُّ اأَلَدواِت احَلادَّ

اَرَة اْلواِقَيَة  8- َأَضُع النَّظَّ
ِعْنَدما ُيْطَلُب إَِلَّ َذلِك.

10- ُأْخِبُ ُمَعلِّمي ِعْنَد اْنِسكاِب 
وائِِل، أْو ّأيِّ َحواِدَث. السَّ



    ُأَقاِرُن. َأْنُظُر إَِلى النََّباِت َوإَِلى اْلَحَجِر. فِيَم َيَتَشاَبَهاِن؟ 
َوفِيَم َيْخَتِلَفاِن؟ 

ُة؟ َوما األْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ ما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

    َأَضُع اْلَحَجَر فــي ِوَعــاٍء.  َأْرِوي ُكالًّ ِمَن النَّباِت 
َة ُأْسُبوٍع. َواْلَحَجِر باْلَماِء لُمدَّ

   ُأالِحُظ. َماَذا َيْحُدُث؟

؟ َكْيَف  ْيُء َمْخُلوٌق َحيٌّ َأْم َغْيُر َحيٍّ   َأْسَتنْتُِج. َهْل َهذا الشَّ
َأْعِرُف َذلَِك؟ 

    أَصنُِّف. َما الَمْخُلوَقاُت الَحيَُّة َواألَْشــَياُء َغْيُر الَحيَِّة 
تِي َأَراَها فِي َمْدَرَستِي؟ الَّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر

8
ُة ُل - الَمْخلُوَقاُت الَحيَّ ْرُس األَوَّ الَفْصُل األَْوُل - الدَّ

َأْسَتْكِشُف

اأْحَتاُج اإِلى:

َحَجٍر

ِوعاٍء َشّفاٍف

ماٍء

َنباٍت

 اَْلُخْطَوُة



9
ُة ُل - الَمْخلُوَقاُت الَحيَّ ْرُس األَوَّ الَفْصُل األَْوُل - الدَّ

َنشاٌط

ِة  ُة َواأَلْشَيُاء َغْيُر الَحيَّ أْحَتاُج ِإلى:الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ

ُة ٍةالَمْخُلوَقاُت الَحيَّ َأْشَياُء َغْيُر َحيَّ

اَلِصٍق

ٍت َمَجالَّ

ت.   َأْبَحُث َعْن َمْخُلوَقاٍت َحيٍَّة َوأْشَياَء َغْيَر َحيٍَّة فِي الَمَجالَّ

  َأْجَمــُع ُصَوًرا لَِمْخُلوَقــاٍت َحيٍَّة َوَأْشــَياَء َغْيَر َحيٍَّة ِمَن 
ِت. الَمَجالَّ

  ُأَصنُِف أََضُع َأْشــياَء َأَراَها ِفي الّصــوِر التي َجمعُتها ِمن 
المجالِت في َمْجُموَعَتْيِن َعلى النَّْحِو الّتالي.



10
ْرُس الثَّاِني - النََّباتَاُت وأَْجَزاُؤَها ُل - الدَّ الَفْصُل األَوَّ

   َأْسَحُب النََّباَت ِمَن التُّْرَبِة بِِرْفٍق. 
َما َأْجزاُء النَّباِت؟ 

َوَأْنُظُر إِلى َساِق  ُمَكبَِّرًة،  َأْســَتْخِدُم َعَدَســًة      ُأاَلِحُظ. 
النََّباِت َوَأْوَراِقِه َوُجُذوِرِه. 

    َأَتَواَصُل. َأْرُسُم َشْكاًل لِلنََّباِت بَأْجَزاِئِه اْلُمْخَتِلَفِة.

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر

َنباٍت

ًنا ِمْن َأْجَزاٍء ُمْخَتِلَفٍة؟ ُه النََّباَت ُمَكوَّ     َأْسَتنْتُِج. لَِماَذا َخَلَق اللَّ

 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:



اِق؟ َماَذا َحَدَث لِلسَّ     

تِي  َأْنُظــُر إَِلى َنَبــاِت الَكَرْفِس. َما َأْجــَزاُء النََّباِت الَّ     
أَراَها؟

اِق. َأْرُسُم َما َأَراُه.    َأَتَواَصُل. َأْنُظُر إَِلى َأْعَلى السَّ

11
ْرُس الثَّاِني - النََّباتَاُت وأَْجَزاُؤَها ُل - الدَّ الَفْصُل األَوَّ

ٌن. اٍف فِيِه َماٌء ُمَلوَّ    َأَضُع الَكَرْفَس فِي إَِناٍء َشفَّ

ِسيَقاِن َكَرْفٍس

اٍف إَِناٍء َشفَّ

َماٍء

ِن َطَعاٍم ُمَلوِّ الِي. ُأَشاِرُك ُزَماَلئِي بُِماَلَحَظاتِي. اَق ِفي الَيْوِم التَّ    ُأاَلحُظ السَّ
َر َلْوُن اأَلْوَراِق؟ َأْسَتْنتُِج. لَِماَذا َتَغيَّ   

اُق السَّ
َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:



َكْيَف ُأَصنُِّف اْلُبُذوَر؟
   ُأالِحُظ. َأْنُظُر إَِلى اْلُبُذوِر بِاْستِْخَداِم اْلَعَدَسِة اْلُمَكبَِّرِة.

 ُأَقاِرُن. َأيُّ اْلَمْجُموَعاِت َفيَها َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلُبُذوِر؟ 

َعٍة ُبُذوٍر ُمَتَنوِّ

   ُأَصنُِّف. َأَضُع اْلُبُذوَر في َمْجُموَعاٍت. َكْيَف ُأَصنُِّفَها؟ 

ُل اْلَبَياَناِت. َأْعَمُل َجْدَوالً ُيـَبـيُِّن َكْيَف َصنَّْفُت      ُأَسجِّ
اْلُبُذوَر، ُثمَّ ُأْلِصُق اْلُبُذوَر َعَلى اْلَجْدَوِل.

12
ُل - نُُموُّ النََّباتُاِت ْرُس األَوَّ الَفْصُل الثَّاِني - الدَّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر

َمْجموعاُت اْلُبذوِر

ٍة الِصَقٍة مادَّ

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف
أْحَتاُج ِإلى:



ْهَرِة َأنُظُر إلى الزَّ

   ُأاَلِحُظ َزْهَرًة.

لِْلَعِديِد ِمَن النََّباَتاِت َأْزَهاٌر بَِأْلَواٍن ُمْخَتِلَفٍة َوَأْشَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة.

13
ُل - نُُموُّ النََّباتُاِت ْرُس األَوَّ الَفْصُل الثَّاِني - الدَّ

   َأْرُسُم الَزْهَرًة.

َوَرٍق

َقَلِم َرَصاٍص

َزْهَرٍة

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:



َباِت إِذا َلْم َيْحُصْل َعلى اْلَماِء؟ َماَذا َيْحُدُث لِلنَّ
َنَباَتْيِن في َمَكاٍن ُمْشــِمٍس. َوَأْرِوي َأَحَدُهَما     َأَضُع 

باْلَماِء َفَقْط، وَأْتُرُك اآلَخَر ُدوَن ماٍء.

ْطَبِة؟ َها َيِعيُش فِي األََماِكِن الرَّ ِة، َوَأيُّ     ُأَصنُِّف. َأيُّ النََّباَتاِت َيِعيُش في األََماِكِن اْلَجافَّ

ماٍء

ُع. َماَذا َسَيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النََّباَتْيِن؟     َأَتَوّقَّ

ُل اْلَبَياَناِت. َأْرُسُم َما َيْحُدُث لِلنََّباَتْيِن.    ُأَسجِّ
َة ُأْسُبوٍع.    ُأالِحُظ. ُأَراِقُب النََّباَتْيِن ُمدَّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر

14
ْرُس الثَّاِني - تَِعيُش النََّباتَاُت ِفي أََماِكَن َكِثيَرٍة الَفْصُل الثَّاِني - الدَّ

َنباَتْيِن

 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:



صِص كما ِفي الَجْدَوِل التَّالي:    أُْلِصُق ُكلَّ َمْجُموَعٍة ِفي الَمَكاِن الُمخَّ

ِت َعــْن ُصَوٍر لَِنباَتــاٍت َتِعيُش ِفي     َأْبَحــُث ِفي الَمَجالَّ
ْحَراِء َوَنَباَتاٍت َتِعيُش ِفي الَغاَبِة. الصَّ

ْحَراِء  تِي َتِعيُش ِفي الصَّ َباَتــاِت الَّ    أَُصنُف. َأَضُع ُصَوَر النَّ
تِي َتِعيُش ِفي الَغاَبِة ِفي  َباَتاِت الَّ ِفي َمْجُموَعٍة، َوُصَوَر النَّ

َمْجُموَعٍة ُأْخَرى.

15
ْرُس الثَّاِني - تَِعيُش النََّباتَاُت ِفي أََماِكَن َكِثيَرٍة الَفْصُل الثَّاِني - الدَّ

ْحَراِء وَنَباَتاُت الَغاَبِة َنَباَتاُت الصَّ

مادٍة اَلِصقٍة

ٍة ٍت ِعلِميَّ َمَجالَّ

ْحراِء َنَباَتاُت َتِعْيُش ِفي الَغاَبِة َنَباَتاٌت َتِعْيُش فِي الصَّ

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:



16
ُل - أَنَْواُع الَحَيَوانَاِت ْرُس األَوَّ الَفْصُل الثَّالَُث - الدَّ

 َأْحَذُر ، َأْسَتَعِمل اْلِمَقْص بَِحَذر.
ُأَصنُِّف. َأَضُع ُصَوَر اْلَحَيَواَناِت فِي َمْجُموَعاٍت.   

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
 ُأَقاِرُن. فِيَم َتَتَشــاَبُه َمْجُموَعاتِي َمــَع َمْجُموَعاِت ُزَماَلِئي؟ َوفِيــَم َتْخَتِلُف؟ َوَما 

تِي ُيْمِكُن إَِضاَفَتَها إَِلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة؟ َولَِماَذا؟ الَحَيَواَناُت األُْخَرى الَّ

َمَجاّلٍت ُمَتَنّوعٍة

ِمَقصٍّ

َما َأْنَواُع الْحَيَواَناِت؟ 
َأُقصُّ ُصَوًرا لَِحَيَواَناٍت ُمْخَتِلَفٍة.  

اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:



 . فِّ َل لُِزماَلئِي ِفي الصَّ   َأَتَواَصُل. َأِصُف َحَيَوانِي الُمَفضَّ

َما الَِّذي َوَجْدُتُه؟
تِي َوَصَفَها ُزَمالئِي؟   ِفيَم َيْخَتِلُف َحَيَوانِي الُمَفَضُل َعِن الَحَيَواَناِت الَّ

ُصَوِر َحَيَواَناٍت

ُل؟ َما َحَيَوانِي الُمَفضَّ
ِل. ٍن إِلَى ُصْوَرِة َحَيَوانِي الُمَفضَّ   ُأاَلِحُظ. َأْنُظر بَِتَمعُّ
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ُل بَِأْجَزاِء ِجْسِمِه؟   َكْيَف َيْسَتِعْيُن َحَيَوانِي الُمَفضَّ

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:
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َكْيَف ُتَساِعُدنِي َأْسَنانِي َعَلى َتناُوِل اأَلْطِعَمِة الُمْخَتِلَفِة؟

ُأالِحُظ. َأَتنــاَوُل َأْطِعَمــًة ُمْخَتِلَفًة َوَأَنا َأْنُظُر فــي اْلِمْرآِة؛   

ألْعِرَف َأيَّ َأْسنانِي اْسَتْخَدْمُت في َتناُوِل ُكلِّ َطَعاٍم. 
  َأْحَذُر. َأْسَأُل َعِن الطََّعاِم الَِّذي الَ َأْعِرُفُه َقْبَل َأْن َأَتنَاَوَلُه. 

تِي اْسَتْخَدْمُتها ِفي َتَناُوِل ِطَعاِمي؟   َما اأَلْسَناُن الَّ

   ُأَقاِرُن. َأْنُظُر إِلى َشْكِل َأْسنَانِي: لَِماَذا َيْخَتِلُف َبْعُضَها َعْن 
َبْعٍض؟

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
ُع. َأيَّ األَْسنَاِن َأْسَتْخِدُم آِلُكَل ِقْطَعًة ِمَن اللَّْحِم؟ لَِماَذا؟      َأَتَوقَّ

َجَزٍر

َفٍة فاِكَهٍة ُمَجفَّ

ُفشاٍر

ِمْرآٍة
 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:



ِمِر َعْن أْسَناِن اْلِحَصاِن؟ َكْيَف َتْخَتِلُف أْسَناُن النَّ

    ُأقــاِرْن. َأْنُظُر إِلــى ُصــَوِر اْلَحَيواناِت. فيَم َتَتشــاَبُه 
اْلَحَيواناُت؟ َوفيَم َتْخَتِلُف؟

   َأْسَتنْتُِج. ما َنْوُع الطَّعاِم الَّذي َيْأُكُلُه ُكلُّ َحَيواٍن في َهِذِه 
َوِر؟ َكْيَف َعَرْفُت َذلَك؟ الصُّ
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ْف أْنَواَع َطعاِم َحَيوان النَِّمِر وَحَيوان اْلِحَصاِن.  أَتَعرَّ

ُه لُِكلِّ َنــْوٍع ِمَن اْلَحَيواناِت  ي لِماذا َخَلَق اللَّ ــُح ألْفراِد َصفِّ    أَتواَصُل. أَوضِّ
َأْسنَاًنا َتْخَتِلُف َعْن أْسنَاِن َغْيِرِه؟ 

ُصَوِر َحَيواناٍت

ُصَوِر أسناِنِ الَحَيواناِت

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:



َماَذا َتْأُكُل الَحَيَواَناُت؟
تِــي َتْأُكُلَهــا الَحَيَواناُت  َأْبَحــُث َعْن َأْنــواِع األَْطِعَمِة الَّ

الُمْخَتِلَفُة.
َماَذا َأْعَمُل

وَرَتيِن َأْدناُه. َكيَف َتَتَشــاَبُه    ُأقــاِرُن. َأْنُظُر إَِلــى الصُّ
الَحَيَواَناُت؟ َوَكيَف َتْخَتِلُف؟

َبَقَرٌة َنِمٌر

ِذي َيْأُكُلُه الَحَيــواُن فِي ُكلِّ ُصوَرٍة؟ َوَكيَف َعَرْفُت    َأْســَتنْتُِج. َما َنوُع الطَّعاِم الَّ
َذلَِك؟

ُصَوِر َحَيَواناٍت

َصْلَصاٍل

َماِذِج ِقَطِع النَّ
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َبَقَرٌة َنِمٌر

َأْسَتْكِشُف
أْحَتاُج ِإلى:



ْلَصاَل َوِقَطَع النََّماِذِج لَِعَمِل َنُموَذٍج أِلَْسناِن آِكالِت    َأْعَمُل َنُموَذًجا. َأْسَتْعِمُل الصَّ
اللُُّحوِم َوَأْسنَاِن آِكالِت األَْعشاِب.

 اَْلُخْطَوُة

ُر َذلَِك. تِي َيْمَتِلُكَها ُكلُّ َحَيَواٍن، َوُأَفسِّ ُح لُِزَمالِئي َنْوَع األَْسنَاِن الَّ    َأَتَواَصُل. ُأَوضِّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
ُأالِحــُظ. َأُزوُر َمْتَجــًرا لِْلَحَيَواناِت األَلِيَفــِة َأْو َحِديَقَة َحَيَواٍن، َوُأالِحــُظ َكيَف َتْأُكُل 

الَحَيَواناُت َطَعاَمَها.
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َنشاٌط
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َأْيَن َتِعيُش اْلَحَيَواَناُت؟
ِت َوَأَماِكِن    ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إِلى ُصَوِر َحَيَواَناٍت فِي الَمَجالَّ

َعْيِشَها.

ا اَلَحْظُتــُه َحْوَل الَحَيَواَناِت    َأَتَواَصــُل. ُأْخبُِر َزِميِلي َعمَّ
َوَأَماِكِن َعْيِشَها.

  َأُقــصُّ ُصَوًرا َعِن الَحَيَواَناِت َوَأَماِكِن َعْيِشــَها َوُأْلِصُقَها 
َعَلى َوَرَقٍة َخاِرجيٍَّة.

ا.    َأْحَذُر.َقْد َيُكوُن الِمَقصُّ َحادًّ

َأْسَتْكِشُف أْكَثَر
 َأْســَتنْتُج. لَِماَذا َتِعيُش الَحَيَواَنــاُت المْخَتِلفُة فِي َأَماِكَن 

ُمْخَتِلفٍة؟

 

َعٍة ٍت ُمَتَنوِّ َمَجالَّ

ِمَقصٍّ

َأْقاَلِم َتْلِويٍن 

ٍة الِصَقٍة َمادَّ
 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:
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َأْعَمُل َنُموَذًجا لَِغاَبٍة

َسُتنِْشُئ َمْوِطَن َغاَبٍة ِمْن ِخاَلِل َعَمِل َنُموَذٍج.

ِن ، َوَأْســَتْخِدُم َوَرَقًة    َأْخَتاُر َمْجُموَعٍة ِمــَن الَوَرِق الُمَلوَّ
واِحَدٌة َكَخْلِفيَّة لِلنَُّموَذِج.

    َأُقصُّ ُصَوًرا أِلْعَشاٍب َوَأْشَجاٍر ، َوَحَيواَناِت َغاَبِة.

  ُأْلِصُق ُرُســوَماتِي َعَلى َوَرَقِة الَخْلِفيَِّة، َوُأْلِصُق َأْوَراًقا 
َعَلى األَْغَصاِن .

ِذي َأْنَشأُتُه. َما الَحَيَواَناُت  ُث َعْن َمْوطِِن الَغاَبِة الَّ    َأَتَحدَّ
تِي َتنُْمو فِيِه؟ تِي َتِعيُش فِيِه؟ َما النََّباَتاُت الَّ الَّ

 

ِمَقصٍّ

ٍة اَلِصَقٍة َمادَّ

َنٍة َأْوَراٍق ُمَلوَّ

َأْوَراِق َأْشَجاٍر

ٍة ٍت ِعْلِميَّ َمَجالَّ

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:



َباَتاُت َواْلَحَيَواَناُت ِفي اْلَماِء؟  َكْيَف َتِعيُش النَّ

َمَكُة اْلَعْيَش َخاِرَج اْلماِء؟  ُع. َهْل َتْسَتطِيُع السَّ َأَتَوقَّ   

لِماذا؟ 
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َمَكَة   َأْعَمُل َنُموَذًجا. َأَضُع اْلَحَصى َوالنََّباَت َواْلَماَء َوالسَّ
في اْلَحْوِض. 

ُف  ــَمَكِة بِاْلَعَدَسِة اْلُمَكبَِّرِة، َوَأَتعرَّ    ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إَِلى السَّ
َكْيَف ُتَساِعُدَها َأْجزاُء ِجْسِمَها َعَلى اْلَعْيِش فِي اْلَماِء.

  َأَتَواَصُل. َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَحْوِض َوما ُيوَجُد فيِه. 

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر

َنباٍت

َحًصى

اٍف َحْوٍض َشفَّ

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َماٍء

َسَمَكٍة

 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:
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َمْوطُِن الُبَحْيَرِة َوَمْوطُِن الُمِحيِط

ٍت َعْن ُصــَوٍر لَِحَيَواَناٍت َتِعيُش فِي     َأْبَحــُث فِي َمَجالَّ
ُبَحيَرٍة وُأخَرى َتِعيُش فِي الُمِحيِط.

   َأُقصُّ ُصَوًرا لَِحيَواَناٍت َتِعيُش فِي ُبَحيَرٍة وُأخَرى َتِعيُش 
فِي الُمِحيِط

تِي َتِعيُش فِي ُبَحيَرٍة    ُأَصنِّفُ. َأضُع ُصــَوَر الَحَيواَناِت الَّ
تِــي َتِعيُش فِي  فِــي َمجُموعٍة، َوُصــوَر الَحَيواَناِت الَّ

الُمِحيِط فِي َمْجُموَعٍة ُأْخَرى.

   ُألِصُق ُكلَّ َمْجُموَعٍة في جدول.

ٍة ٍت ِعْلِميَّ َمَجالَّ

ِمَقصٍّ

َوَرٍق

ٍة الِصَقٍة َمادَّ َحَيواَناُت الُبَحيرِةَحَيواَناُت الُمِحيِط

َنشاٌط

أْحَتاُج ِإلى:
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َها َمْصَدُرُه اْلَحَيَواَناُت؟ َباَتاُت، َوَأيُّ َأيُّ اأَلْشياِء َمْصَدُرُه النَّ
  َأْكُتــُب َكِلَمَة »َنَبــات« َعَلى َمْجُموَعــٍة ِمْن َوَرِق 

َعَلى  »َحَيــَوان«  َوَكِلَمَة  ِصــِق،  الالَّ الُمالَحَظاِت 
َمْجُموَعٍة ُأْخَرى.

تِي َمْصَدُرَها  ي األَْشَياَء الَّ ُد فِي َصفِّ ــُف. ُأَحدِّ      ُأَصنِـّ

تِــي َمْصَدُرَها اْلَحَيَواَناُت، ُثمَّ ُأْلِصُق  النََّباَتاُت، َوالَّ
اْلَوَرَقَة اْلُمنَاِسَبَة َعَلى َما ُينَاِسُبَها.

تِي َمْصَدُرها      َأَتَواَصُل. َأْعَمُل قاِئَمَتْيِن، إِْحَداُهما لأَِلْشَياِء الَّ

النََّباَتاُت، َواألُْخَرى لِلَّتِي َمْصَدُرَها الَحَيَواَناُت.

َحَيواناٌت َنباتاٌت

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
ًة لَِمْعِرَفِة  ي َأْو ِمْن َبْيتِي، ُثمَّ َأَضُع ُخطَّ   َأْسَتْقِصي. َأْخَتاُر َشْيًئا ِمْن َصفِّ

ْيُء. ِذي ُصنَِع ِمنُْه َهَذا الشَّ اْلَمْصَدِر الَّ

اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف

أْحَتاُج ِإلى:

َوَرِق ُمالَحَظاٍت الِصٍق

َأْقالِم َتْلِويٍن
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ُل - َمَواِرُد األَْرِض ْرُس األَوَّ الَفْصُل الَخاِمُس - الدَّ

ْرَبُة َبْيتِي التُّ
ْرَبِة َمْسَكًنا َلَها، َأْكُتُب  َأْبَحُث َعْن َحَيَواَناٍت َتتَِّخُذ ِمَن التُّ  
ِت  َعْنَها. َأْبَحُث َعْن ُصَوٍر لَِهِذِه الَحَيواَناِت ِفي الَمَجالَّ

أِلْعِرَف أْيَن َتِعيُش؟

رَبِة َمْسكًنا َلُه. ألصق ُصوَرًة لَِحَيَواٍن َيتَِّخُذ ِمَن التُّ  

تِي َجَمْعُتَها.  َور الَّ     َأَتواَصُل. ُأَشاِرُك ُزَماَلئِي ِفي الصُّ

ْرَبَة. َوُأْخبُِرُهْم َكْيَف َيْسَتْخِدُم الَحَيَواُن التُّ

أْحَتاُج ِإلى:

َوَرٍق

َأْقاَلِم َتْلِويٍن

ٍة ٍت ِعْلِميَّ َمَجالَّ

َنشاٌط
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ْرِس الثَّاِني -االْسِتَفاَدةُ ِمْن َمَواِرِد األْرِض الَفْصُل الَخاِمِس - الدَّ

تِي َأْسَتْخِدُم ِفيَها اْلَماَء ُكلَّ َيْوٍم؟ َما اأَلْنِشَطُة الَّ
أْحَتاُج ِإلى:

َوَرَقٍة تِي َأْسَتْعِمُل فِيَها اْلَماَء. ُد األَْنِشَطَة الَّ َأْسَتْقِصي. ُأَحدِّ  

ُح  َأْعَمُل َأَنا َوَأْفــَراُد َمْجُموَعتِي َلْوَحًة ُنَوضِّ  
فِيَها اْستِْعَماالتِنَا لِْلَماِء ِخاَلَل اْلَيْوِم.

ُل اْلَبياَناِت. َأْســَتْخِدُم إَِشــاَراِت اْلَعدِّ  ُأَســجِّ    

اِت اْستِْعَماِل اْلَماِء َيْوِميًّا. لَِتْسِجيِل َعَدِد َمرَّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
؟ يََّة ماٍء َأَقلَّ تِي ُيْمِكنُنِي َأْن َأْسَتْعِمَل فِيَها َكمِّ َأْسَتنْتُِج. َما األَْشَياُء الَّ    

َأْقالِم َتْلويٍن

ُب  ُشْ
امْلاِء الُوُضْوُء َتْنظيُف 

اأَلْسناِن
َغْسُل 
اأَلْيدي

 َكيَْف أستعِمُل الماَء ُكل يَوٍم؟

َغْسل األَيْدي

تَنْظيف األْسناِن

الُو�شوء

ُشْرب الْماِء

 اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف



َماَذا ُيوَجُد ِفي الَهَواِء؟
. ِمي َسَيْعَمُل  ُثُقوًبا ِفي  َأْعَلى ُكلِّ َشِريٍط باَِلْستِيِكيٍّ ُمَعلِّ

ي َأَحَد    َأَضُع َخْيًطا ِفي ُفْتَحِة ُكلِّ َشِريٍط ، ُثمَّ ُأَغطِّ
ِريِط بِالَفاْزلِين لُِيْصبَِح َشِريًطا اَلِصًقا. َوْجَهي الشَّ

ُق اأَلْشِرَطَة ِفي الَخاِرِج.  ُأَعلِّ

َقِة ِفي  ْلَتِصُق َعَلى اأَلْشِرَطِة الُمَعلَّ ُع. َما الَِّذي َســيَ   َأَتَوقَّ
الَخاِرِج؟

يٍط بنهاية  ِصِق لُِكلِّ َشــرِ   ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إَِلى الَوْجِه الالَّ
الدرس. َماَذا َأَرى؟

ِث الَهَواِء؟  َأْسَتْنتُِج. َماَذا ُتْخبُِرنِي ُماَلَحَظتِي َعْن َتَلوُّ
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ْرِس الثَّاِني -االْسِتَفاَدةُ ِمْن َمَواِرِد األْرِض الَفْصُل الَخاِمِس - الدَّ

أْحَتاُج ِإلى:

خيوط

َأْشِرَطٍة باَِلْستِيِكيٍَّة

فازلين

َنشاٌط



أْحَتاُج ِإلى:

30
ْرِس الثَّاِلِث -  الُمَحاَفَظُة َعلَى َمَواِرِد  الَفْصُل الَخاِمِس - الدَّ

اِرِع؟ َماَذا َيْحُدُث لِِكيِس اْلباِلْستِيِك إَِذا َأْلَقيَنا بِِه ِفي الشَّ

  َأَضُع ِقْطَعًة َصِغيَرًة ِمْن َوَرِق التَّنِْشيِف فِي َكأٍس 
فِيَها َماٌء، وَأَضُع ِقْطَعًة ِمْن ِكيٍس باِلْســتِيكيٍّ فِي 

َكأٍس  ُأْخَرى فِيَها َماٌء.
  ُأالِحُظ. َأْتُرُك الَكْأَســيِن َلْيَلًة َكاِمَلًة. َماَذا َحَدَث 

لُِكلٍّ ِمَن َوَرَقِة التَّنِْشيِف وِقْطَعِة الباِلْستِيِك.

   َأْســَتنْتُِج. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن َوَرَقِة التَّنِْشيِف 

وِقْطَعــِة الباِلْســتِيِكِ إَِذا َوَضْعنَاُهَما َعَلى 
األَْرِض َخاِرَج الَمنِْزِل فِي َيْوٍم َمطِيٍر.

َوَرِق َتْنِشيٍف

ٍة َأْكَياٍس باَِلْستِيِكيَّ

َكْأَسْي َماٍء

اَْلُخْطَوُة

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
  َأْسَتْقِصي. ُأِعيُد إِْجَراَء النََّشاِط ُمْسَتْخِدًما َمَوادَّ ُأْخَرى.

َأْسَتْكِشُف
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ْرِس الثَّاِلِث - الُمَحاَفَظُة َعلَى َمَواِرِد األَْرِض الَفْصُل الَخاِمِس - الدَّ

أْحَتاُج ِإلى: ُص ِمْنُه َعاَدًة إِعاَدُة اْستِْخداِم َشْيٍء َأَتَخلَّ
ُد َطريَقًة إِلعاَدِة اْستِْخداِم َشْيٍء أَتَخلَُّص ِمنُْه َعاَدًة. ُأَحدِّ

أالِحُظ.  َأْنُظُر إِلى َأْشياَء َأَتَخلَُّص ِمنْها عاَدًة.  

َأْسَتنْتُِج. َكْيَف ُأِعيُد اْستِْخداَم َهِذِه األَْشياِء؟   

 لِماذا َيِجُب َأْن ُنعيَد اْســتِْخداَم األَْشــَياِء الُمْسَتْخَدَمِة 
َثانَِيًة؟

ي َأْشياَء ُأْخرى ُيْمِكنُني إِعاَدُة اْستِْخداِمها. ُأَسمِّ  

ُص ِمْنها عاَدًة لَّ َأْشياَء َأَتَ

ٍة ِمْلَعَقٍة بالستيكيَّ

ِوعاٍء ُزجاِجيٍّ

ُعْلَبٍة فاِرَغٍة

َنشاٌط




