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حيِم ْحمِن الرَّ بِْسِم اللِه الرَّ

َمُة اَْلُمَقدِّ

ِة  ِة الَعامَّ ْعليِم وَتْحِديثِها ِفي إَطاِر الُخطَّ عودية بَِتْطويِر َمَناِهِج التَّ  َيَأتِي اْهتَِماُم الَمْملَكة الَعربية السُّ
ِة َعلى ُمْخَتِلِف األْصِعَدِة. َراِت الَعاَلميَّ للَمْملَكِة َوَسْعيَها ِفي ُمَواَكَبِة التََّطوُّ

َياِضيَّاِت  الرِّ َمَناِهِج  َتْطِويِر  َمْشُروِع  إَِطاِر  ِفي  االْبتَِدائِيِّ  ِل  اأَلوَّ فِّ  لِلصَّ اْلُعُلوِم  ِكَتاُب  َوَيْأتِي   
َواْلُعُلوِم،  َياِضيَّاِت  ِم الرِّ َوَتَعلُّ َتْعِليِم  َنْوِعيٍّ ِفي  ٍر  َتَطوُّ َيْهُدُف إَِلى إِْحَداِث  الَِّذي  ِة،  بِيِعيَّ َواْلُعُلوِم الطَّ
اْلِكَتاُب  َهَذا  َجاَء  َوَقْد  ْعِليم.  َوالتَّ ِم  َعلُّ التَّ ِة  َعَمِليَّ ِفي  َواْلِمْحَوِريُّ  ئِيُس  الرَّ ْوُر  الدَّ ِفيِه  لِلتِّْلميِذ  َيُكوُن 
َباَتاِت ِمْن  ِل َشاِمَلًة: النَّ ِفي ُجْزَأْيِن؛ َيْشَتِمل ُكلٌّ ِمْنُهَما َعَلى َثاَلِث َوَحَداٍت؛ َجاَءْت ِفي ُجْزئِِه اأَلوَّ

َحْولَِنا، واْلَحَيَواَناِت َوَمَساِكَنَها، وأْرَضَنا.
َهاِت  ٍق، وَتْنظيٍم َتْرَبويٍّ َفاِعٍل، َيْعِكُس َتَوجُّ  َوَقْد َجاَء َعْرُض ُمْحَتَوى اْلِكَتاِب بُِأْسُلوٍب ُمَشوِّ

ِم. َعلُّ ُل ِفي َدْوَرِة التَّ اْلَمْنَهِج َوَفْلَسَفَته وَيَتَمثَّ
ِقَبِل  ِمْن  ْنِفيِذ  التَّ بِإِْمَكاِن  ِسُم  َتتَّ اْلُمْسَتَوى،  َعِة  ُمَتَنوِّ َأْنِشَطٍة  َعَلى  اْلُمْحَتَوى  اْشَتَمَل  َكَذلَِك   
َوَر  ِة َبْيَنُهْم، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن اْلُمْحَتَوى الصُّ التَّالِميِذ، ُمَراِعَيًة ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ اْلُفُروِق اْلَفْرِديَّ
تِي َتْعِكُس َطبِيَعَة اْلَوْحَدِة َأِو اْلَفْصِل، َمَع َتْأِكيِد اْلِكَتاِب ِفي َوَحَداتِِه َوُفُصولِِه  َرَة الَّ َة اْلُمَعبِّ التَّْوِضيِحيَّ

. ْكِوينِيِّ ْقِويِم التَّ َوُدُروِسِه اْلُمْخَتِلَفِة َعَلى َمْبَدأِ التَّ
ْفِكيِر َواْلَعَمِل، َوَتنِمَيِة  َة ِفي التَّ َة اْلِعْلِميَّ َيَة اكتَِساِب التلميِذ اْلَمْنَهِجيَّ َدْت َفْلَسَفُة اْلِكَتاِب َأَهمِّ  َوَأكَّ
َماِذِج،  ْسِم َوَعَمِل النَّ ِة َوالرَّ َوِر، َواْلِكَتاَبِة َواْلِقَراَءِة اْلِعْلِميَّ ٍة والَعَمِلّيِة، ِمْثِل: ِقَراَءِة الصُّ َمَهاَراتِِه الَعَقِليَّ
َواْلَفنِّ  ِة  حَّ بِالصِّ َرْبُطَها  َذلَِك  َوِمْن  التلِميِذ،  َحَياِة  بواقِع  اْلَمْعِرَفِة  َرْبِط  َتْأِكيِدَها على  إَِلى  بِاإِلَضاَفِة 

َواْلُمْجَتَمِع.
ِة َلَدى  َتْنِفيُذَها ِفي َتْعِميِق اْلَمْعِرَفِة اْلِعْلِميَّ اٌس لأَِلْنِشَطِة، ُيْؤَمُل َأْن ُيَساِهَم   َوُيَراِفُق اْلِكَتاَب كرَّ
التلِميِذ، َوإِْكَسابِِه َمَهاَراِت اْلَبْحِث َواالْستِْقَصاِء ِفي َمَجاِل اْلُعُلوِم، َوَتْنِمَيِة ُمُيولِِه َواتَِّجاَهاتِِه َنْحَو 

اْلِعْلِم َواْلُعَلَماِء.
َق اْلَجِميَع لَِما ِفيِه َخْيُر اْلَوَطِن  َة ِمْنُه، َوَأْن ُيَوفِّ َق اْلِكَتاُب اأَلْهَداَف الَمْرجوَّ  َواللَه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ

ُمُه َواْزِدَهاُرُه.   َوَتَقدُّ
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ماذا َيْعَمُل اْلُعَلماُء؟ 
اأَلْشياَء  َوُيالِحظوَن  ُيالِحُظْوَنها،  أْيًضا  َواْلُعَلماُء  َفها.  لَِنَتَعرَّ اْلَحَيواناِت  ُنالِحُظ  َنْحُن 
أْلِمُسها،  َوبَِحَذٍر  َوأْسَمُعها،  إَِلْيها  أْنُظُر  َفإنَّني  اأَلْشياَء  أالِحُظ  ِعْنَدما  اأُلْخَرى. 

ها.  َوأُشمُّ ُقها،  وَأَتَذوَّ

طائٌِرَسَمَكٌة

ُأالِحُظ. ما الَّذي ُأالِحُظُه َعلى َهَذْيِن اْلَحَيواَنْيِن؟ 

َهْل َتساَءْلُت َيْوًما َعِن اْلَحَيواناِت؟
َاْلُعَلَماُء َأْيًضا َيَتَساَءُلْوَن َعِن اْلَحَيَواَناِت َوَعْن أْشَياَء ُأْخَرى َكثِْيَرٍة. 

7
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َاْلُخْنُفساُء ْعَباُن الثُّ

اَلَمِزيَد. َعْنها  َوأَصنُِّفها ألْعِرَف  الَحَيَواناِت  َبْيَن  ُأقاِرُن  الُعَلماِء:  َعَمل  أْعَمُل 
األْشَياِء.  َبيَن  َوأْوُجِه االْختاِلِف  الّتَشاُبِه  أْوُجِه  َعْن  الَبْحَث  َتْعني:  الُمَقاَرَنُة 

َمْجموعاٍت. في  َتَتشاَبُه  الَّتي  اأَلْشياِء  ْضَع  َوَ َيْعني:  الّتْصنِيُف، 

ْرَنُب َاأْلَ َاْلَحَمامُة

َمْجموعاٍت:  في  الّتالَِيَة  اْلَحَيواناِت  أَضُع  َوأَصنُِّف.  ُأقاِرُن 

َكْيَف َيْعَمُل اْلُعَلماُء؟

األْشياَء. أِقْيُس  أْيًضا  وأَنا  األْشياَء،  َيِقْيُسْوَن  اْلُعَلَماُء 
تِِه.  يَّ َكمِّ َأْو  ُطْوِل َشْيٍء، أو َحْجِمِه،  إِيجاَد  َيْعني  َاْلقياُس 

اْلقياُس ُيس�اِعُد اْلُعَلماَء َوُيَس�اِعُدني َعلى َتْرتيِب اأَلْش�ياِء.  
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ٌة َمهاراٌت ِعْلِميَّ



والُمالَحَظاِت.  اْلَبياناِت  لَِتْسجيِل  َجْدَواًل  اْلُعَلماُء  َيْسَتْخِدُم 
حوا َكْيَف َتْبُدو اأَلْشياُء أو َكْيَف َتْعَمُل.  َكَما َيْعَمُلْوَن َنموَذًجا لُِيَوضِّ

ِمْثَلُهْم. َسَأْعَمُل  َوَأَنا 
أَتواَصُل  َفَأنا  ْمُتُه،  َتَعلَّ ا  َوَعمَّ َأْفكاِري  َعْن  َمَع اآلَخِرين  ُث  أَتَحدَّ ِعْنَدما 

 . َمَعُهْم

اْلَحَشراِت؟ َعِن  اْلَجْدَوُل  ُحُه َهذا  ُيَوضِّ الَِّذي  ما 

أَتواَصُل

الّتالَِيِة:  اْلَحَشراِت  أْطَواِل  لِقياِس  اْلِمْسَطَرَة  أْسَتْخِدُم  أِقْيُس. 

َباَبُة لنَّْحلَُةالذُّ ُءا لُخْنُف�شا ا

َنُموَذجاً   اأَْعمُل 

9

ٌة َمهاراٌت ِعْلِميَّ

َشاِت ِقَياُس اْلَ
ُة الّطوُلاَلَشَ

ُذباَبٌة

ُخْنُفساُء

َنْحَلٌة

1 َسْنتيِمت

2 َسْنتيِمت

3 َسْنتيِمْتاٍت



أِصُف َكيَف َيْعَمُل اْلُعَلامُء لَِيْعِرُفوا اْل�َمِزيَد َعْن َعاَل�ِمَنا .   -1
أْذُكُر َبْعَض اأَلشياِء الَّتي ُأِحبُّ َأْن أْعِرَف َعْنها اْل�َمِزيَد.  -2

        

بُِعوَنها،  َوَيتَّ َعَمٍل  َة  ُخطَّ َيَضُعوَن  ُهْم  َأنَّ أْي  اْلُعلماُء:  َيْسَتْقصي 
َهَكَذا.  َسَأْعَمُل  َوَأَنا  َنَتائَِج.  إَِلى  ُلوَن  َوَيَتَوصَّ َوُيالِحُظوَن، 

الُمْخَتِلَطِة  اْلُبُذوِر  ِمَن  َأْنواًعا  ائِِر  للطَّ ُم  ُأَقدِّ أْسَتْقِصي. 
 . َمَعًا

ْمِس،  أْسَتْنتُِج. إِذا َلْم َيْبَق َشْيٌء ِمْن ُبذوِر َنباِت َتّباِع الشَّ
اأُلْخرى.  اْلُبذوِر  ِمَن  َأْكَثَر  ها  ُيِحبُّ الّطائَِر  َأنَّ  أْسَتْنتُِج 

ُع أَتَوقَّ
ُع َأّنُهَ َسَيْأُكُل  َهَذا الّطائُر جائٌِع، أَتَوقُّ

اْلَقَفِص. َيِجُدُه في  الَِّذي  َعاَم  الطَّ

ْسَتْنتُِج أ
أنَّ  َذلَِك  ِمْن  أْسَتْنتُِج  تاِء.  الشِّ َفْصُل  َهَذا 

ائِِر. الطَّ َيْكِفي إلْشَباِع  َقِليٌل ال  َعاَم  الطَّ

ُم اْلُعَلماُء َأْشياَء َجديَدًة؟  َكْيَف َيَتَعلَّ

ُعوا  َيَتَوقَّ َيْسَتْنتُِجوا َشْيًئا ما، َولَِكي  َيْعِرُفوَنُه لَِكْي  َما  اْلُعَلماُء  َيْسَتْخِدُم 
َذلَِك.  أْيًضا َسَأْفَعُل  َأَنا  َيْحُدَث.  ُيْمِكُن أْن  َما 

10

ٌة َمهاراٌت ِعْلِميَّ



 َماذا َتْأُكُل اْلُخْنُفساُء؟ َكيَف ُيْمِكُننِي َمْعِرَفُة َذلَك؟ 

11

ُة ريَقُة اْلِعْلِميَّ َالطَّ



َة أّتبُِع الُخطَّ َتائَج ُل النَّ أَسجِّ

12

ُة ريَقُة اْلِعْلِميَّ َالطَّ

تـــــــي  ماذا تْأُكُل اْلُخْنُفَساُء؟ُخطَّ
ى  ًة لَِمْعِرَفِة َذلَِك. ُتَسمَّ  َيَضُع اْلُعَلماُء ُخطَّ
ُيْمِكُنني  َة،  اْلِعْلِميَّ ريَقَة  الطَّ ُة  اْلُخطَّ َهِذِه 
وَأْف�َراُد  َأَنا  بُِعها  أتَّ ٍة  ُخطَّ َوْضُع  َأْيًضا 
َحْلوى  َوِقَطَع  َنباتاٍت  أَضُع  َمْجُموَعتي، 
اْلُخْنُفساُء،  تْأُكُلُه  ما  أالِحُظ  لُِخْنُفساَء. 

ُمالَحظاتِي.  ُل  َوأَسجِّ

1-    �أُْعطي �لُخنفُ�ساَء �أْغِذيًَة 

بُوٍع �سْ
ُمْختَلَِفًة كَلَّ �أُ

2-    �أُالِحُظ 

ُل �لنَّتائُج جِّ 3-   �أ�سَ

بوع �لثَّاني �سْ
�الأُ

َحلَْوى

بوع �لثَّاِلث �سْ
�الأُ

َجَزرٌ

بوُع �لأوَّل �سْ
�لأُ

َخ�سُّ



َمْجُموَعتِي،  َأْف��َراِد  بُِمَشاَرَكِة  ُخَطتِي  َنّفْذُت 
َوِعْنَدما  َباَت.  النَّ َتْأُكُل  اْلُخْنُفساَء  أنَّ  َفَوَجْدُت 
أَرْدَنا أْن َنْعَمَل َعَمَل اْلُعَلماِء أَعْدنا التْجِرَبَة َمرًة 
َعَلْيها.  َحصْلَنا  اّلتي  تِيَجِة  النَّ ِمْن  َق  لنَتَحقَّ أْخرى 
اْلُخْنُفساِء. َعِن  ْمَناُه  َتَعلَّ ما  اآلِخريَن  َشاَرْكنا  ُثمَّ 

ُة ريَقُة اْلِعْلِميَّ َالطَّ

أالِحُظ

أْسَأُل

ُع أَتَوقَّ

ًة أَضُع ُخطَّ

َة بُِع اْلُخطَّ أتَّ

َتائَج ُل النَّ أَسجِّ

ْجِرَبَة ُأِعيُد التَّ

أْسَتْنتُِج

13

ُة ريَقُة اْلِعْلِميَّ َالطَّ

1 - أِصُف ما َفَعْلُت أَلْعِرَف ماذا أَكَلِت الُخْنُفساُء.

2 - أْقَتِرُح ُسَؤااًل َعِن اْلُخْنُفساِء. 
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الّتالَِيَة:  الَمِة  السَّ َتْعليماِت  بُِع  أْحَذُر، وأتَّ فإنني  إِشاَرَة   َأرى  ِعْنَدما 

ِفي  الُمَعّلَم  ُأْخ��بِ��ُر 
اْنِسكاِب  َعِن  الَحاِل 
َأيَّ��ِة  أَو  ��وائِ��ِل،  ال��سَّ

َتْحُدُث. َقْد  أْنَتبُِه ِعْنَد اْستِْخداِم اأَلَدواِت َحواِدَث 
جاِج. والزُّ ِة  اْلحادَّ

ُيْطَلُب  ِعْنَدما  اْلواِقَيَة  النَّّظاراِت  أَضُع 
َوْضُعها. ِمني 

ًدا  َجيِّ َيَديَّ  أْغِسُل 
َنشاٍط. ُكلِّ  ُأَحاِفُظ َعلى َنظاَفِة َمكاِن َبْعَد 

َوَتْرتيبِِه. َعَمِلي 

باتاُت ِمْن َحْوِلنا النَّ

14

تعليمات ال�سلمة



اْلَوْحَدُة االأُوىل 

ْمَس َطواَل النَّهاِر ْمِس لُِتواِجَه الشَّ ُك زهرة َتّباِع الشَّ تَتَحرَّ

باتاُت ِمْن َحْوِلنا النَّ



16

ُل ُل االأَوَّ اْلَف�سْ

ٌة لوقاٌت َحيَّ باتاُت َمْ النَّ

باتاِت؟ ماذا أْعِرُف َعِن النَّ

16



17

َاْلُمْفــــــَرداُت

ُة اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ
ُر، َوَتْحتاُج إِلى   َمْخلوقاٌت َتْنمو َوَتَتَغيَّ

اْلِغذاِء َواْلماِء َواْلَهواِء لِكي َتعيَش.

ِة األْشياُء َغْيُر اْلَحيَّ
ُر، وال َتْحتاُج  أْشَياُء ال َتْنمو وال َتَتَغيَّ

إِلى اْلِغذاِء َوال اْلماِء َوال اْلَهواِء.

اأَلْوراُق
باِت الَّتي َتْس�َتْخِدُم َضْوَء  َأْجزاُء النَّ

ْمِس َواْلَهواَء لَِتْصَنَع الِغذاَء. الشَّ

اْلُجذوُر
ْرَبِة  ُته في التُّ باِت اّلت�ي ُتَثبِّ َأْجزاُء النَّ

وتْمَتصُّ َلُه الَماَء.

17



وَرِة؟    ِة في َهِذِه الصُّ ُة؟ َوما األْشَياُء َغْيُر اْلَحيَّ ما اْلَمْخلوقاُت الَحيَّ

ُل ْر�ُس ْاالأَوَّ َالدَّ

ُة اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ

18

ْهِيَئُة اْلتَّ



ِة؟                ُة؟ َوما األْشياُء َغْيُر اْلَحيَّ ما اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ

ُأقاِرُن. أْنُظُر إِلى النَّباِت وإلى اْلَحَجِر.   
ِفيَم َيَتشاَبهاِن؟ َوِفيَم َيْخَتِلفاِن؟  

أَضُع اْلَحَجَر في ِوعاٍء.   
َة ُأْسبوٍع.  َأْرِوي ُكالًّ ِمَن النَّباِت واْلَحَجِر ُمدَّ  

أالِحُظ. ماذا َيْحُدُث؟   
ْيُء  أْسَتْنتُِج. َكْيَف أْعِرُف ما إذا كاَن الشَّ  

. ا َأْم َغْيَر َحيٍّ َمْخلوًقا َحيًّ  

َأْسَتْكِشَف أْكَثَر

أَصنُِّف.  أْنُظُر إلى اأَلْشياِء اْلَمْوُجوَدِة في َبْيتي،   
ها أش�ياُء  ٌة، وأيُّ ه�ا َمْخلوقاٌت َحيَّ ُد أيُّ َوُأَح���دِّ

ٍة.    َغْيُر َحيَّ

اأْحتَّاُج اإِلى:

اَْلُخْطَوُة

َحَجٍر 

َنباٍت 

َماٍء 

اٍف ِوعاٍء َشفَّ

19

اال�ْسِتْك�َساُف



ُة؟ َوما األْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ ما اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ
باتاُت َواْلَحَيواناُت أْيًضا َمْخلوقاٌت  ، والنَّ َنا َمْخُلوٌق َحيٌّ َأَ
إِلى  وَتْحتاُج  ُر،  َوَتَتَغيَّ َتْنمو  ُة  اْلَحيَّ الَمْخُلوَقاُت  ٌة.  َحيَّ

اْلِغذاِء َواْلماِء َواْلَهواِء لِكي َتِعْيَش وَتْنُمَو.

20

ْف�ِسْيُر ْرُح واْلتَّ اْل�سَّ



ُة َعِن  ِفيَم َتْخَتِلُف اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ  
اأَلْشَياِء َغْيِر اْلَحيَِّة؟

21

ْف�ِسْيُر ْرُح واْلتَّ اْل�سَّ

ِة  أْذُكُر َبْع�َض اْلَمْخلوق�اِت اْلَحيَّ
�ِة  اْلَحيَّ َغْي�ِر  األْش�ياِء  وَبْع�َض 

ي. اْلَمْوُجوَدِة في َصفِّ

وال  َتْنُمو،  ال  َفِهَي  ِة  اْلَحيَّ َغْيُر  األْشَياُء  ا  أمَّ  
َتْحتاُج إِلى اْلِغذاِء، َوال اْلَماِء َوال اْلَهواِء.                                                                                     

ُة؟ َوَما األْشَياُء َغْيُر  َما اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ
وَرِة؟ ِة في َهِذِه الصُّ اْلَحيَّ

وَرَة ال�سُّ ْقَراأُ  اأ



َة عاٍم. ٍة ِمَن اْلماِء َتْكفيِه ُمدَّ يَّ اِر َأْن َيْحَتِفَظ في داِخِلِه بَِكمِّ بَّ َيْسَتطيُع َنباُت الصَّ

َحاَجاتَِها. فيِه  َتِجُد  اّلذي  اْلَمكاِن  في  باتاُت  النَّ َتْنمو 

22

ْف�ِسيُر ْرُح واْلتَّ ال�سَّ

باتاُت َمْخلوقاٍت َحيًَّة؟ لِماذا ُتَعدُّ النَّ
باتاُت  النَّ َوَكَذلَِك  َوأْنُمَو.  َأِعيَش  لَِكْي  اْلِغذاِء  إِلى  أْحتاُج  َأنا 
ْمِس؛ لَكْي َتْصَنَع ِغَذاَءَها؛  َتْحتاُج إِلى اْلَهواِء، َواْلماِء وَضْوِء الشَّ

ُتْشبُِهَها.  َنَباَتاٍت  َوُتْنتَِج  َوَتْنُمَو،  وَتِعْيَش 

ٍة  يَّ َكمِّ إِلى  َيْحتاُج  اِر  بَّ الصَّ َنباُت 
َيعيَش. لِكي  اْلماِء  ِمَن  َقليلٍة 

←

َكبيَرٍة  ٍة  يَّ َكمِّ إِلى  َيْحتاُج  اأَلُرزِّ  َنباُت   0

َيعيَش. لِكي  اْلماِء  ِمَن 
←



؟ ِلاذا؟  ٌء َغْيُ َحيٍّ لوٌق َحيٌّ َأْم َشْ اَرُة َمْ 1-  َهِل الّسيَّ

باُت لِكي َيعيَش؟ تاُج إَِلْيها النَّ ما اأَلْشياُء اّلتي َيْ   -2

 

ٍة. ٍة وأْشياَء َغْيِر َحيَّ أْرُسُم َلْوَحًة َتْحَتوي َعلى َمْخلوقاٍت َحيَّ

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      
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َباِت؟ َما ْأوُجُه االختالِف َبْينِي َوَبْيَن النَّ  

23

ْقِويُم التَّ

ِس إلى  �مْ َيْحتاُج َنباُت َتّباِع الشَّ  

ِس لِكي َيعيَش. �مْ َضْوِء الشَّ
←

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ



ْر�ُس الّثاني َالدَّ

باتاُت َواأَْجزاوؤُها َالنَّ

َجَرُة؟ َوما اّلذي   لَِماَذا ال َتْسُقُط َهِذِه الشَّ
ُتها في اأَلْرِض؟ ُيَث�بِّ

24

ْهِيَئُة التَّ



اأْحتاُج اإِلى:
ما َأْجزاُء النَّباِت؟

ْرَبِة بِِرْفٍق.  باَت ِمَن التُّ أْسَحُب النَّ  
َرًة، َوأْنُظُر إِلى ساِق  ُأالِحُظ. أْسَتْخِدُم َعَدَس�ًة ُمَكبِّ  

باِت َوَأْوراِقِه َوُجذوِرِه. النَّ

باِت بَأْجزائِِه اْلُمْخَتِلَفِة. أَتَواَصُل. أْرُسُم َشْكاًل لِلنَّ  

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

ًنا ِمْن َأْجزاٍء  باَت ُمَكوَّ أْس�َتْنتُِج. لَِماَذا َخَلَق الل�ُه النَّ  
ُمْخَتِلَفٍة؟

َاْلُخْطَوُة

َنَباٍت

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

25
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ُة اْلُجذوِر؟   يَّ   ما َأَهمِّ
26

ْف�ِسْيُر رُح والتَّ اْل�سَّ

ما َأْجزاُء النَّباِت؟ 
َوالّساُق،  اْل��ُج��ُذوُر،  ِه��َي:  باِت  النَّ َأْج��َزاُء 
وَتْخَتِلُف  َوالثِّماُر.  َواأَلْزه��اُر،  َواأَلْوراُق، 

َأْشكاُل َهذِه اأَلْجزاِء ِمْن َنباٍت إِلى آَخَر. 

ما َبْعُض أْجَزاِء النَّباِت؟  

ما َوظائُِف َأْجزاِء النَّباِت؟ 
ِفْيِه. ائَِبَة  الذَّ اْلماَء واألْمالَح  ِمْنها  َوَتْأُخُذ  ْرَبِة،  التُّ النَّباَت في  ُتَث�بُِّت  اْلُجذوُر 

النَّباِت.  َأْجزاِء  ِة  َبِقيَّ إِلى  َواْلِغذاَء  اْلماَء  َوَتْنُقُل  اأَلْوراَق،  َتْحِمُل  اُق  السَّ
اْلِغذاَء.  لَِتْصَنَع  ْمِس  الشَّ َوَضْوَء  اْلَهواَء  َتْسَتْخِدُم  اأَلْوراُق 

الأَْزهاُر

الُجُذوُر

الأَْوراُق

الثِّماُر

ال�ّشاُق

الَفَراوِلة َنَباُت 

َباِت اّلت�ي َأَراَها  ما أْج�َزاُء النَّ
ورِة؟ في الصُّ

ْكَل ال�سَّ ْقَراأُ  اأَ

أَضُع َنب�اَت الَكَرْفِس ِفي ماٍء 
ٍن، وأْرُسُم َما أَراُه.  ُمَلوَّ



باتاُت َبْعُضها عن َبْعٍض؟ َكْيَف َتْخَتِلُف النَّ
َفَبْع�ُض  َأْش�كالِها.  ف�ي  بات�اُت  النَّ َتْخَتِل�ُف 
َن�ٌة، َوَبْعُضه�ا اآلَخُر  بات�اِت َل�ُه َأْزه�اٌر ُمَلوَّ النَّ
باتاُت في  َلْي�َس َل�ُه َأْزه�اٌر. َكم�ا َتْخَتِل�ُف النَّ
َبْع�ُض  �اِق.  السَّ َوُس�ْمِك  اأَلْوراِق  َش�ْكِل 
بات�اِت َله َس�اٌق َرفيَعٌة، َوَبْعُضه�ا اآلَخُر َلُه  النَّ

ى ِجْذًعا. س�اٌق َكبِْيَرٌة  ُتَس�مَّ
ُطولَِه�ا،  ف�ي  َأْيًض�ا  َباَت�اُت  النَّ َتْخَتِل�ُف  كم�ا 
َوَبْعُضه�ا  اأَلْش�جاِر،  ِمْث�ُل  َطوي�َلٌ  َفَبْعُضه�ا 

َقصيٌر ِمْثُل اأَلْعش�اِب. 

باتاُت؟ وِفيَم َتْخَتِلُف؟ ِفيَم َتَتَشاَبُه النَّ  
َكْيَف أْعِرُف َأنَّ اأَلْشجاَر طويَلٌة؟

وَرَة  اأْقَراأُ ال�سُّ

27

ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ْسَبِة لِلنَّباِت؟ ُة اأَلْوراِق بالنِّ يَّ 2- ما َأَهمِّ
باتاُت؟ 3- ُأَصنُِّف. َكْيَف َتْخَتِلُف النَّ

َما اأَلْجزاُء الَّتي ُتْؤَكُل من النَّباِت؟  
باِت،  النَّ ِمَن  ُمْخَتِلَفًة  َأْجَزاًء  آُكَل  َأْن  ُيْمِكُننِي 
َوَبْعُضَها  ُتْؤَكُل،  ال  باتاِت  النَّ َبْعِض  َأْجزاَء  َلِكنَّ 

اْلَمَرَض. ُيَسبُِّب  َقْد 

↑ ِعْنَدما آُكُل اْلَجَزَر، 
آُكُل ُجذوَرُه. َفإِنَّي 

أْخَتاُر َنباَتْيِن ُمْخَتِلَفْيِن. أِقْيُس ُطوَل ساِق ُكلٍّ ِمْنُهما، ثم ُأقاِرُن َبْيَن ُطوَلْيِهما. 

ما الُجْزُء الَّذي آُكُلُه ِمَن النَّْخَلِة؟  

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG

باِت الُمْخَتِلَفة. أْعَمل ُمْلَصًقا بِِه َأْجزاُء النَّ

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      

28

ْقِويُم التَّ

، َفإِنَّ�ي آُكُل  .  ِعْنَدم�ا آُكُل اْلَخ�سَّ

أَْوراَق�ُه.
←

اُت  الُعُلوُم َواْلرَيا�ِضيَّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ

باِت َعلى َبقائِِه حيًّا؟ 1- َأِصُف. َكْيَف ُيساِعُد ُكلُّ ُجْزٍء ِمْن أْجزاِء النَّ



29

ُع َو�سُّ االإثراء والَتّ

َما الَِّذي َيْحتاُج إَلْيِه 
َنباُت الَماْنُجو لَِكْي 

َيْنُمَو؟

ْفِء  ال�دِّ إل�ى  الماْنُج�و  َنب�اُت  َيْحت�اُج 
َيْنُم�َو.  َواْلم�اِء لِك�ي  �ْمِس  الشَّ َوَض�ْوِء 

الماْنُج�و َنباٌت َجميٌل، وَلِذيٌذ، وُمِفي�ٌد.
َتْكُث�ُر ِزَراَعُة الماْنُجو ف�ي اْلَمناِطِق اّلتي 

َتَتواَف�ُر ِفْيه�ا   َحاَجاُته�ا.
الَمْمَلَك�ِة  في  َج��اَزاَن  ِمْنَطَقُة  ُتْشَتَهُر 

الَماْنُجو،  بِِزَراَعِة  ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  الَعَربِيَّ
إَِلى الَخاِرِج.  ِمْنُه  ُر   َوُتَصدِّ

ِزراَعُة الَماْنُجو



ِل ِل االأَوَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

   

ُجذوٌر 

َأْوراٌق

ِسيقاٌن

ْوَرِة َوَبْيَن اْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة لها:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

� 1

-2

-3
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ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة الّتالَِيِة:

31

         

باُت َعلى َحاَجاتِِه؟  5-  ُأالِحُظ. َكْيَف َيْحُصُل َهذا النَّ

؟ َكْيَف أْعِرُف َذلَِك؟ ها َغْيُر َحيٍّ ، َوَأيُّ 4- َأيُّ اْلَمْخلوقاِت َحيٌّ

باِت،  ي ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء النَّ َفاِصيُل. ُأَسمِّ ئِيَسُة والتَّ الِفْكَرُة الرَّ  -6

َوأْذُكُر َوِظيَفَتُه.

باتاِت؟  7-  َماَذا أْعِرُف َعِن النَّ
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باتاُت؟ ُر النَّ َكْيَف َتَتَغيَّ

ُل الّثاني اْلَف�سْ

ُ باتاُت َتْنمو َوَتَتَغيَّ النَّ



33

َاْلُمْفــــــَرداُت

ْهَرُة  الزَّ
ُن اْلُبذوَر. باِت الذي ُيَكوِّ ُجْزُء النَّ

ْحراُء الصَّ
. َمكاٌن َجافٌّ َوحارٌّ

اْلباِدَرُة
ِل ُظُهْوِرَها. ِغيَرُة ِعْنَد َأوَّ ْبَتُة الصَّ النَّ

الَغاَبُة
 َمكاٌن َحارٌّ َوَرْطٌب، ِفيِه َنَباَتاٌت 

كثَيرٌة.
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ْهِيَئُة اْلتَّ

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ

باتاِت ُنُموُّ النَّ

اِن وثِماَرُه.  مَّ وَرِة َأْزَهاَر َنَباِت الرُّ أَرى في الصُّ
ُع َأْن ُتوَجَد ُبُذوُرُه؟ َأْيَن أَتَوقَّ
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اال�ْسِتْك�َساُف

َعٍة ُبذوٍر ُمَتَنوِّ

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

ٍة الِصَقٍة         مادَّ

َكْيَف ُأصنُِّف اْلُبذوَر؟

ُأالِحُظ. أْنُظُر إِلى اْلُبذوِر بِاْستِْخداِم اْلَعَدَسِة   
َرِة. اْلُمَكبِّ

ُأَصنُِّف. َأَضُع اْلُبذوَر في َمْجموعاٍت. َكْيَف   
ْفُتها؟ َصنَّ

ْفُت  ُل اْلَبياناِت. أْعَمُل َجْدَواًل ُي�َب�يُِّن َكْيَف َصنَّ ُأَس�جِّ  
اْلُبذوَر، ُثمَّ أْلِصُق اْلُبذوَر َعلى اْلَجْدَوِل.

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

ُأقاِرُن.َأيُّ اْلَمْجموعاِت فيها َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلُبذوِر؟   
َوَأيُّ الَمْجموعاِت فيها َأَقلُّ َعَدٍد؟ 

اأْحتَّاُج اإَِلْى:

اَلُْخْطَوُة
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ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

َفُتْصبُِح ثِماًرا. َأْزهاُر الَخْوِخ  َجَرِة.↓ َتْنمو  الثِّماُر َعَلى الشَّ َوَتْظَهُر  اأَلْزهاُر  ↓ َتْخَتفي 

أْذُكُر ثِماًرا ُأْخرى َنأُكُلها؟  

اْلَبْذَرَة في داِخِلها. َمَرُة َتْحمي  ↑ الثَّ

ُة اأَلْزهاِر؟  يَّ ما َأَهمِّ
اْلُبذوَر.  ُن  ُيَكوِّ َباِت.  النَّ ْهَرُة ُجْزٌء ِمْن َأجزاِء  الزَّ

الّنباتاِت.  َبْعِض  ثِماِر  داِخَل  اْلُبذوُر  ُتوَجُد 
َجِديًدا. َنَباًتا  لُِيْصبَِح  َيْنُمو  ُثمَّ  َيْنُبُت،  الَّذي  باِت  النَّ ُجْزُء  الَبْذَرُة 

اْلُبذوَر. َيْحمي  اّلذي  باِت  النَّ ُجْزُء  َمَرُة  الثَّ
اْلُبذوَر. َنْأُكُل  َوَأْحياًنا  باتاِت،  النَّ ِمَن  الَكثِيِر  ثِماَر  َنْأُكُل  َنْحُن 

الَخْوُخ َثَمَرٌة، َبْيَنَما الُفوُل َبْذَرٌة.
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ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

اْلَبْذَرِة؟ َأْجزاُء  ما 
ْكَل  ال�سَّ ْقَراأُ  اأ

ماذا ُيوَجُد داِخَل اْلَبْذَرِة؟  

ما َأْجزاُء اْلَبْذَرِة؟ 
وَأْحَجاِمَها،  َأْشَكالَِها  في  اْلُبذوُر  َتْخَتِلُف 
لِكي  ْفِء  َوال��دِّ اْلماِء،  إِلى  َتْحتاُج  َوِه��َي 

َتْنُبَت.

الَبْذَرَة َيْحمي  ِغالٌف 

النَّباِت َجنِْيِن  ِغذاُء 

اْلَبْذَرِة  َجِنيُن 

َوُيْصبُِح  �َشَيْنمو 

َجديًدا َنباًتا 

أْفَتُح َبْذَرَة فوٍل.
يها. أْرُسُم َأْجزاَء اْلَبْذَرِة َوأَسمِّ



اْلفا�سولياِء َنباِت  َحياِة  َدْوَرُة      

ناِبَتٌةَبْذَرٌة لها ُجذوٌرَبْذَرٌة َبْذَرٌة 

ُبُذوُر َفاُصوْلياِء.    َما َدْوَرُة َحياِة َنَباِت الفاُصولياِء؟  

باتاُت ِمَن اْلُبذوِر؟ َكْيَف َتْنمو النَّ
باتاِت ِمَن اْلَبْذَرِة. َوَدْوَرُة الَحَياِة  َتْبَدُأ َدْوَرُة َحياِة َبْعِض النَّ

َمْوَتَها.  ُثمَّ  َوَعْيَشَها  ِة  الَحيَّ الَمْخُلْوَقاِت  ُنُموَّ  َتْعنِي 
َفَتْنُمو  الَجنِْيِن  َوِغَذاِء  الَماِء  بُِمَساَعَدِة  اْلَبْذَرُة  َتْنُبُت 
ُن  ُن الَباِدَرَة. َتْنمو اْلباِدَرُة َفُتْصبُِح َنباًتا َجديًدا ُيَكوِّ َوُتَكوِّ

ثانَِيًة. اْلَحياِة  َدْوَرُة  تِْبَدُأ  الُبُذوِر  َوبَِهِذِه  َجَديَدًة.  ُبذوًرا 

38

ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



اْلفاصولياِء  َنباُت  َيْنمو  َكْيَف 
َيَتَغيَُّر؟ َو

ْكَل  ال�سَّ ْقَراأُ  اأ  

باِدَرٌة

ُموِّ النُّ ُمْكَتِمُل  َنَباٌت 

باتاِت؟ ُة ُكلٍّ ِمن اأَلْزهاِر َوالثِّ�امِر بالنسبة لِلنَّ يَّ ُص. ما َأَهِّ 1-    ُأَل�خِّ

؟ ُ باتاُت اْل�ُمْخَتِلَفُة؟ َوكيف َتَتَغيَّ 2-      أقاِرُن. َكْيَف َتْنمو النَّ

. ُ ُأالِحُظ نباًتا يف ِمْنَطَقِة َسَكنِي، أِصُف َكْيَف َيْنُمو، َوَكْيَف َيَتَغيَّ

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG
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ْقِوْيُم اْلتَّ



ْر�ُس الّثاني الدَّ

َباَتاُت ِفي اأََماِكَن َكِثيَرٍة َتْعي�ُس النَّ

ْحراِء. باتاِت في الصَّ َتعيُش َبْعُض النَّ
؟ باتاُت في هذا الَمكاِن الَحارِّ َوالَجافِّ ُتَرى، َكْيَف َتْنمو النَّ

40

ْهِيَئُة اْلتَّ



باِت إِذا َلْم َيْحُصْل َعلى اْلماِء؟ ماذا َيْحُدُث لِلنَّ

أَضُع َنباَتْيِن في َمكاٍن ُمْشِمٍس. َوَأْرِوي َأَحَدُهما   
َفَقْط، وأْتُرُك اآلَخَر ُدوَن ماٍء.

باَتْيِن؟ ُع. ماذا َسَيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النَّ أَتَوّقَّ  
َة ُأْسبوٍع. باَتْيِن ُمدَّ   أالِحُظ. أراِقُب النَّ

باَتْيِن. ُل اْلَبياناِت. أْرُسُم ما َيْحُدُث لِلنَّ أَسجِّ  

 أْسَتْكِشُف َأْكَثَر
ِة؟  باتاِت َيعيُش في اأَلماكِن اْلجافَّ أَصنُِّف. َأيُّ النَّ  

ْطَبِة؟ ها َيعيُش في األماِكِن الرَّ َوَأيُّ

اأْحتاُج اإِلى:

َنباَتْيِن

ماٍء
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اَْلُخْطَوُة



باتاُت؟ َأْيَن َتعيُش النَّ
َحاَجاتِها. ِفيَها  َتِجُد  اّلتي  اأَلماكِن  في  باتاُت  النَّ َتعيُش 

ِمْثِل  ٍة  َوجافَّ ٍة  حارَّ أماِكَن  في  َيِعيُش  باتاِت  النَّ َبْعُض 
ُتساِعُدها  َأْجزاٌء  لها  ْحراِء  الصَّ َنباتاُت  ْحراِء.  الصَّ
َوالّساِقِ  ِة  اإِلَبِريَّ اأَلْوراِقِ  ِمْثل  بِاْلماِء،  َعلى االْحتِفاِظ 

 . لَغِليَظِة ا

أْنُظُر إلى َهِذِه األْوَراِق. ُتَرى؛ َكْيَف ُتساِعُد 
ْحَراِء؟ النَّباَت على الَعيِش في الصَّ

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ
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ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ْحراِء؟ لِماذا ال َتْسَتطيُع َنباتاُت اْلغاَبِة اْلَعْيَش في الصَّ  

ْحراِء؟ باتاُت يف الصَّ ٌة. َكْيَف َتعيُش النَّ ٌة َوجافَّ ْحراُء حارَّ . الصَّ   ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ

ُفها. ِة، َوَأتَعرَّ ْحراِويَّ باتاِت الصَّ ُع َبْعَض النَّ أْجَ  

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG
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ٍة َوَرْطَبٍة ِمْثِل اْلغاَبِة.  َباتاِت َيِعْيُش في َأماِكَن حارَّ َبْعُض النَّ
واْلكثِيُر ِمْن َنباتاِت اْلغاَبِة َلُه َأْوراٌق َكبيَرٌة ُمَدبَّ�َبٌة، ُتَساِعُد 

ائِِد. الزَّ اْلماِء  ِمَن  ِص  التََّخلُّ َعَلى  َباَت  النَّ

43

ْقِوْيُم اْلتَّ



44
ْف�ِسْيُر ْرُح واْلتَّ اْل�سَّ

      

ًرا  ُمَصوَّ ا  َبيانيًّ َرْسًما  َيْعَمُل  ُثمَّ  َلَدْيِه،  التي  اْلُبذوَر  خالٌِد  ُيَصنُِّف 
َنْوٍع.  اْلُبذوِر ِمْن ُكلِّ  ُيَبيُِّن َعَدَد 

ْسِم اْلَبيانيِّ  ِقراَءُة الرَّ

ِمْن ُحبوِب الفاصولياِء؟  أْم  ْمِس  َتّباِع الشَّ ِمْن ُبذوِر  َأْكَبُر  َهْل َلدى خالٍِد َعَدٌد 

أْكُتُب ُجْمَلًة ُتَبيُِّن إَجاَبتِي بِاأَلْرقاِم. 
َفَكْم  ُأْخرى،  َتْمٍر  ُبذُوِر   3 خالٌِد  َوَجَد  إِذا 

ِمْنها؟  َلَدْيِه  َسُيْصبُِح 
إَجاَبتي. ُتَبيُِّن  ًة  َعَدِديَّ ُجْمَلًة  َأْكُتُب 

 
ُْ

ر اأََتَذكَّ

ُر  اْلُمَص�وَّ اْلَبيان�يُّ  ْس�مُ  الرَّ
ُيساِعُدني َعلى َحلِّ اْلَمْسألِة.

ُبذوُر خالٍِد

ُحبوُب اْلفاصوْلياِء 

ْمِس  ُبذوُر تّباِع الشَّ

َرِة  ُحبوُب الذُّ

ْمِر  ُبذوُر التَّ

44

ُع االإِْثراُء والَتَو�سُّ

َعٌة ُبذوٌر ُمَتَنوِّ



ِل الّثاني ُمراَجَعُةاْلَف�سْ

وَرِة َو َبْيَن اْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة ِفيَما َيِلي:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

َثَمَرٌة

َدْوَرُة َحياٍة

باِدَرٌة

ُبذوٌر

-1

-2

-3

-4
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َيواناُت َوَم�ساِكُنها  َاْلَ
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ْحراِء وَنباتاُت اْلغاَبِة؟ َوِفيَم َتْخَتلُف؟   5-   ِفيَم َتَتشاَبُه َنباتاُت الصَّ

6-   أَصنُِّف. أَضُع اأَلْشياَء الّتالَِيَة في َمْجموعاٍت. 

ْسَبِة للنَّباِت؟ ُة اأَلْزهاِر بالنِّ يَّ ُص. ما َأَهمِّ 7-   ُأَلخِّ

ُر ؟ باتاُت وَتَتَغيَّ َكْيَف َتْنُمو النَّ   -8

ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة الَتالَِيِة:

46
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َاْلَوْحَدُة الّثاِنَيُة

َيواناُت َوَم�ساِكُنها  َاْلَ

تاِء، لياًل ونهارًا. َبْعُض اْلَقواِرِض َيَناُم ُطَواَل َفْصِل الشِّ



48

اِلُث ُل الثَّ اْلَف�سْ

َيواناُت ِمْن َحْوِلنا َاْلَ

ماذا أْعِرُف َعِن الَحَيَواَناِت؟
48



49

ْدييُّ  الثَّ
َأِو  �ْعُر  الشَّ ِجْس�َمُه  �ي  ُيَغطِّ َحَي�واٌن 

اْلَفْرُو.

ائُِر الطَّ
َحَيواٌن َلُه ِرْجالِن َوَجناحان، َوُيَغّطي 

يُش. ِجْسَمُه الرِّ

الّزاِحُف
ُتَغّطي�ِه  ج�افٌّ  ِجْل�ٌد  َل�ُه  َحَي�واٌن 

اْلَحراِشُف.

َاْلَبرمائيُّ
 َحَي�واٌن َيعي�ُش َعل�ى اْليابَِس�ِة َوفي 

اْلماِء.

َاْلُمْفــــــَرداُت

49



وَرِة؟  َيواناِت ُتْشبُِه اْلِقَطَط الَّتي َأَراها يِف الصُّ َهْل َجيُع اْلَ
ُح إَِجاَبتِي. أَوضِّ

اأَْنَواُع اْلَحَيواناِت

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ

50

ْهِيَئُة التَّ



ما َأْنَواُع الْحَيَواناِت؟ 

أُقصُّ ُصَوًرا لَِحَيواناٍت ُمْخَتِلَفٍة.  1

 أْحَذُر.  َأْسَتْعِمُل اْلِمَقصَّ بَِحَذٍر. 

ُأَصنُِّف. أَضُع ُصَوَر اْلَحَيواناِت في َمْجموعاٍت.  
أْسَتْكِشُف َأْكَثَر 

ُأقاِرُن. َهْل َمْجُموَعاتي ُتماثُِل َمْجُموَعاِت   
ُزَمالئي/َزْمياَِلتِي َأْم  َتْخَتِلُف َعْنها؟

َأْذُكُر َحَيواناٍت ُأْخَرى ُيْمِكنني إِضاَفُتها إِلى ُكلِّ   
َمْجموَعٍة. 

اأْحتاُج اإِلى: 

اَْلُخْطَوُة

51
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َمَجاّلٍت ُمَتَنّوعٍة

ِمَقصٍّ



ُيوُر؟  ْدييَّاُت وَما الطُّ َما  الثَّ
ُيَغّطي  اْلَحَيواناِت  ِمَن  َمْجموَعٌة  ْديِّياُت  َفالثَّ ُمْخَتِلَفٌة.  َأْنواٌع  اْلَحَيواناُت 
ْديِّياُت اْلَقْفَز، َواْلَمْشَي،  ْوُف. َتْسَتطيُع الثَّ ْعُر َأو اْلَفْرُو أو الصُّ َأْجساَمها الشَّ

باَحَة، َوَبْعُضها َيطيُر، َوُمْعَظُمَها َيِلُد. َوالسِّ
يُش. َلها ِرْجالِن،  ي َأْجساَمها الرِّ يوُر َمْجُموَعٌة ِمَن اْلَحَيواناِت ُيَغطِّ الطُّ
عاِم  َيراِن، َوِمْنقاٌر ُيساِعُدها َعلى اْلتِقاِط الطَّ َوَجناحاِن ُيساِعَدانِها َعلى الطَّ

يوُر َتبِيُض َوُمْعَظُمَها َيِطْيُر. َوَحْمِل اأَلْشياِء. َوالطُّ

َغاِرها. الإبُل من الثَّْدِيّيات، اإنَّها َتِلُد  َوَتْعَتني ِب�شِ   ↓

الَحماَمُة من الطيوِر، اإنَّها َتِبْي�ُش.  ↑

يوِر؟  ْديّياُت َعِن الطُّ  َكْيَف َتْخَتِلُف الثَّ

ْديِيَّاِت. ُيوِر، َفالَخَفاِفيُش َتِطيُر، َلِكنَّها ِمَن الثَّ َلْيَس ُكلُّ َما َيِطيُر ِمَن الطُّ
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َواِحُف، َوَما الَبرَمائِيَّاُت؟   َما الزَّ
  ، جافٌّ ِجْلٌد  َلها  اْلَحَيواناِت  ِمَن  َمْجموَعٌة  واِحُف،  الزَّ
والّثَعابِيِن،  َماِسيِح  التَّ ِمْثَل  َحراِشُف  ُيَغّطيِه  َبْعُضها 
اَلِحِف.  السَّ ِمْثَل  َيْحِميِه  ِدْرٌع  َلُه  اآلَخ��ُر  َوُبْعُضَها 

َواِحِف َتبِْيُض. َوالزَّ

 

في  َتعيُش  اْلَحَيواناِت  ِمَن  َمْجموَعٌة  َاْلَبرمائّياُت 
ْفَدِع، َوُمْعَظُمها َلُه  اْلماِء وَعلى اْليابَِسِة، َوِمْنَها الضِّ
ِجْلٌد ناِعٌم َرْطُب. ُمْعَظُم ِصَغاِر الَبرَمائِيَّاِت َيْخُرُج 
من الَبْيِض وُهَو ِفي اْلماِء. َوِعْنَدما َيْكبُر َيْنَتِقُل إِلى 

اْلَيابَِسِة. 

ِضْفَدٌع

ِفي  َيِعْي�ُش  زاِحٌف  َحَيواٌن  بُّ  ال�شَّ  ↑

ْحَراِء. ال�شَّ

َل،  أِصُف َحَيوان�ي الُمَفضَّ
َي  َوأْطُل�ُب إلى َأْف�راِد َصفِّ

َأْن َيْعِرُفوُه.

  أْذُكُر َأْسماَء َزواِحَف َوَبرمائيَّاٍت ُأْخَرى.
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َفاِف  ↑ التِّْم�شـــاُح َحَيـــَواٌن زاِحٌف َيِعْي�ـــُش َعلَى �شِ

الأْنهاِر.



َما األْسَماُك؟ َوَما اْلَحَشَراُت؟ 
اْلماِء.  في  َتعيُش  وهي  اْلَحَيواناِت،  ِمَن  ُأْخرى  َمْجموَعٌة  َاأَلْسماُك 
َعلى  ُتساِعُدها  َوَخياشيُم  باَحِة،  السِّ َعلى  ُتساِعُدها  َزعانُِف  لأَِلْسماِك 

ي أْجَساَمها ُقُشوٌر. ِس. ُمْعَظُم األْسَماِك ُتَغطِّ َنفُّ التَّ

↑ َخَيا�ِشيُم

↓ َزَعاِنُف

َعانِِف لأَِلْسماِك؟ َما َفائَِدُة الزَّ

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ
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→ َنْملٌَة

َتِلَفًة، وأْذُكُر َعَدَد َأْرُجِل ُكلٍّ ِمْنها. 1-   أقاِرُن. أْختَاُر َحَيواناٍت ُمْ

عانِِف لأَِلْسامِك. ُث َعْن َفائَِدِة الزَّ دَّ 2-   َأَتَ

 
َرًة، ُثمَّ أْرُسُم ما أراُه. َأْنُظُر إلى ُصَوِر َحَشراٍت ُمْخَتِلَفٍة ُمْسَتْخِدًما َعَدَسًة ُمَكبِّ

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG

ْمَلُة َحَشَرٌة؟ لِماَذا؟ َهِل النَّ  
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ْقِويُم التَّ

ة     ↑  ُخْنَف�شاء     ↑   َفَرا�شَّ

ُن ِجْسُمها ِمْن َثالَثِة َأْجزاٍء،  َاْلَحَشراُت َحَيواناٌت َيَتَكوَّ
ْمُل  َالنَّ َيبْيُض.  اْلَحَشراِت  وُمْعَظُم  َأْرُجٍل.  ِستُّ  َوَلها 

َواْلَفراُش ِمَن اْلَحَشراِت.

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ



َاْلَحَيواناُت َوحاجاُتها

َماَذا َيْأُكُل اْلماِعُز؟ َوما اّلذي ُيساِعُدُه َعلى َتناُوِل َطعاِمِه؟

ْر�ُس الّثاني الدَّ

56
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اأْحتاُج اإِلى:

َجَزٍر

َفٍة فاِكَهٍة ُمَجفَّ

ُفشاٍر

ِمْرآٍة
1اَْلُخْطَوُة

َكْيَف ُتساِعُدني أْسناني َعلى َتناُوِل اأَلْطِعَمِة الُمْخَتِلَفِة؟

. أَتن�اَوُل َأْطِعَم�ًة ُمْخَتِلَف�ًة، َوَأَن�ا َأْنُظ�ُر ف�ي  ُأالِح�ظُ   1

اْلِمْرآِة، ألْعِرَف َأيَّ َأْس�نانِي اْس�َتْخَدْمُت في َتناُوِل 
ُكلِّ َطعاٍم.

َعاِم الَّذي ال أْعِرُفُه َقْبَل َتناُولِه.   أْحَذُر.َأْسَأُل َعِن الطَّ

ُل اْلَبياناِت. أْرُسُم اأَلْس�ناَن اّلتي اْسَتْخَدْمُتها،  أَس�جِّ  
ُث َعْنها.  َوَأَتَحدَّ

أقاِرُن. أْنُظُر إِلى َشْكِل َأْسنانِي، لِماذا َيْخَتِلُف َبْعُضَها   
َعْن َبْعٍض؟

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر
ْحِم؟  ُع. َأيَّ اأَلْسناِن َأْسَتْخِدُم أَلْكِل ِقْطَعٍة ِمَن اللَّ أَتَوقَّ  

لِماذا؟
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اال�ْسِتْك�َساُف
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EnGAGE

يـــوَر فـــي  َواْلَمناقيـــُر ُت�شاِعـــُد الطُّ اَلأَْجِنَحـــُة   ↑

اْلُح�شوِل َعلى َطعاِمها.

ُة ُت�شاِعُد  الأُ�شوَد  ُة َواْلَمخاِلُب اْلحادَّ اَلأَْرُجُل اْلَقِويَّ  ↑
في اْلُح�شوِل َعلى َطعاِمها.

عاِم،  َه�َدى الل�ُه الَحَيواَناِت لَي�ُدلَّ َبْعُضها َبْعًض�ا َعلى َمكاِن ُوج�وِد الطَّ
بَِتْحريِك َأْجساِمها، َأْو بِإِْصداِر َأصواٍت، َأْو بَِتْرِك َروائَِح.

58

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

َما حاَجاُت اْلَحَيواناِت؟ 
َواْلهواِء،  َواْلماِء،  عاِم،  الطَّ إلى  َتْحتاُج  ٌة،  َحيَّ َمْخلوقاٌت  َاْلَحَيواناُت 
َواْلَمأَوى لَِكي َتعيَش. َاْلَمْأوى َمكاٌن آِمٌن َيعيُش فيِه اْلَحَيواُن. َتعيُش 
اْلَحَيواناُت في َأماِكَن ُمْخَتِلَفٍة. َفَبْعُضها َيعيُش َعلى اْليابَِسِة، َوَبْعُضها 

اْلماِء. َيعيُش في  اآلَخُر 
َواأَلْرُجِل،  َواأَلْنِف،  َواأُلُذَنْيِن،  اْلَعْيَنْيِن،  ِمْثل  اْلَحَيواِن،  ِجْسِم  َأْجزاُء 

ُتساِعُدُه َعلى َتْلبَِيِة َحاجاتِِه لِكي َيعيَش.
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ْف�ِسْيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

َحٌة ُت�شاِعُدها  اآِكالُت الأَْع�شاِب َلها اأَ�ْشناٌن ُم�َشطَّ  ↑

عاِم َوَطْحِنِه. ِغ الطَّ َعلى َم�شْ

ِحصاٌن

َأيُّ اْلَحَيواناِت يْأُكُل النََّباتاِت؟ 
اَقِة. َبْعُض الَحَيواَناِت  عاَم لكي َتْحُصَل َعلى الطَّ َتْأُكُل اْلَحَيواناُت الطَّ
َاأَلرانُِب  اأَلْعشاِب.  آِكالِت  ى  ُتَسمَّ َولَِذلَِك  َفَقْط.  باتاِت  النَّ َيْأُكُل 

اأَلْعشاِب. آِكالِت  ِمْن  َواْلُخيوُل 

َحُة آِكالِت  َكْيَف ُتساِعُد اأَلْسناُن اْلُمَسطَّ  
اأَلْعشاِب َعلى َتَناُوِل طَعاِمها؟
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ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

حوَم؟ َأيُّ اْلَحَيواناِت يْأُكُل اللُّ
َولذلك  ُأْخرى،  َحَيواناٍت  اْلَحَيواناِت  َبْعُض  َتْأُكُل 

حوم. اللُّ آِكالِت  ى  ُتَسمَّ
َعلى  ُتساِعُدها  ٌة  حادَّ َأْسناٌن  َلها  حوِم  اللُّ آِكالُت 
ِمْن  اْلِقْرِش  َوَسَمُك  ِمُر  النَّ َوَتْمزيِقِه.  ْحِم  اللَّ َتْقطيِع 

حوِم.  اللُّ آِكالِت 

ٌة ُت�شاِعُدها  َبْع�ُش اآِكالِت اللُّحوِم َلها َمخاِلُب حادَّ  ↓

َعلى َتناُوِل َطعاِمها.

حوِم َعلى َتناُوِل َطَعاِمَها؟ َكْيَف ُتساِعُد َهِذِه اأَلْسناُن آِكالِت اللُّ
وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ

االأَ�ْسناُن

 

ِمِر  ُأَقاِرُن َبْيَن َأْسناِن النَّ
َوَأْسناِن اْلِحصاِن.
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ْقِويُم التَّ
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حوِم  ُة َبْعَض آِكالِت اللُّ َكْيَف ُتساِعُد اْلَمخالُِب اْلحادَّ  
َعلى َتناُوِل  َطعاِمها؟

ُيوِر في الُحُصوِل َعلى َحاَجاتِها؟  1-   أِصُف. َكْيَف ُتساِعُد َأْجزاُء َأْجَساِم الطُّ

ِمُر َعلى َطعاِمِه، ُثمَّ َكْيَف َيْأُكُلُه. ُأَرتُِّب اأَلْشياَء. أِصُف َكْيَف َيْحُصُل النَّ   -2

ُث َعْنُه.    أْذُكُر َحَيواًنا َيْأُكُل اأَلْعشاَب، ُثمَّ أتحدَّ   -3

لِماذا َيِجُب َأْن َأْعَتنَِي بِأْسَناني؟

َحُة  الُعُلوُم َواْل�ضِّ
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ْهِيَئُة التَّ

اِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُر  َاْلَحَيَواناُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ

غيُر ِعْنَدما َيْكُبُر؟ َماَذا َسُيَشابُِه َهَذا الصَّ
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اال�ْسِتْك�َساُف

َكْيَف َتْنمو اْلَحَيواناُت َوَتَتَغيَُّر؟ 

ُأالِحُظ. أْنُظُر إِلى ُصَوِر اْلَحَيواناِت الُمْخَتِلَفِة.  1

َوَر الّتالَِيَة في َمْجموَعَتْيِن،إِْحداُهما َتْحَتوي َعلى  ُأَصنُِّف. أَضُع الصُّ  
اْلَحَيواناِت الَكبِيَرِة، َواأُلْخرى َتْحَتوي َعلى ِصَغاِرها.

ُر ُكلُّ َصغيٍر ِعْنَدما َيْكَبُر؟  أقاِرُن. َكْيَف َيَتَغيَّ  
أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

ُرُق اْلُمْخَتِلَفُة الَّتي َتْنمو بها اْلَحَيواناُت َوَتَتَغيَُّر؟ َأْسَتْنتُِج. َما الطُّ  



ْديِّياُت َوَتَتَغيَُّر؟ َكْيَف َتْنمو الثَّ  

أِصُف َمَراِحَل ُمْخَتِلَفًة ِمْن 
َدْوَرِة َحَياتِى.

ْديِّياُت َوَتَتَغيَُّر؟ َكْيَف َتْنمو الثَّ
�ُر. َفاْلَحَيوان�اُت ُتوَلُد  َجمي�ُع اْلَحَيوان�اِت َتْنُم�و َوَتَتَغيَّ
ى  َوَتْكَبُر ُثّم ُتْنِجُب ِصغاًرا ُتْش�بُِهها، ُثمَّ َتموُت. َوُتَس�مَّ

َهِذِه اْلَمَراِحُل َدْوَرَة اْلَحَياِة. 
ُر في َأْثَناَء َحياتِها َحتَّى ُتْشبَِه آباَءها،  ْديّياُت َتْنمو َوَتَتَغيَّ َالثَّ
ْؤَي�َة والَمْش�َي ِعْن�َد ِوالَدتِِه.  َوُمْعظُمه�ا ال َيْس�َتِطيُع الرُّ
هاُت بِِصغاِرها إِلى َأْن َتْكَبَر َوَتْس�َتطيَع  َولِ�ذا َتْعَتنِي اأُلمَّ

االْعتَِناَء بَِنْفِسَها. 

َصغيٌر أْرَنٌب 
ُموِّ النُّ ُمْكَتِمُل  أْرَنٌب 

اْلِوالَدِة َأْرَنٌب َحديُث 

َدْوَرُة َحياِة الأَْرَنِب
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رُح والَتْف�ِسيُر ال�َسّ



يوُر َوَتَتَغيَُّر؟ َكْيَف َتْنمو الطُّ  

ُر؟  يوُر َوَتَتَغيَّ َكْيَف َتْنمو الطُّ
ْديّياِت، َبْل َتْخُرُج ِمَن اْلَبْيِض. َوال َتْسَتطيُع ِصغاُرها  يوُر ال ُتوَلُد ِمْثَل الثَّ الطُّ

َيراَن. لِذا، َيُقْوُم آباُؤها بإْطَعاِمَها واالْعتَِناِء بِها.  الطَّ
ي َأْجساَمها.  يوِر، َيْنمو َلها ريٌش ُيَغطِّ ِعْنَدما َتْكُبُر ِصغاُر الطُّ

ُم ِمْنها َكْيَف َتطيُر َوَتْبَحُث عن َطعاِمها.  يوِر آباَءها، َفَتَتَعلَّ ُتراِقُب ِصغاُر الطُّ

، َوَلُها  ُعُمُرها ُأْسُبوَعاِنِ
موِِّريٌش َناِعٌم حمامة ُمْكَتِمَلُة النُّ

ُعْمُرُها َثاَلَثُة َأسابِيَع، َوِهَي 
قاِدرٌة َعلى اْلِعناَيِة بَِنْفِسِها

َرْت َهِذِه اْلَحَماَمُة ُمْنُذ ُخروِجِها ِمَن اْلَبْيَضِة؟ َكْيَف َتَغيَّ
ْكَل  اأْقَراأُ ال�شَّ

َدْوَرُة َحياِة الَحَماَمِة
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ْف�ِسير ْرُح والتَّ ال�سَّ

ُعْمُرُها َيْوٌم



أقاِرُن َبْيَن َدْوَرِة َحياِة ُكلٍّ ِمَن اأْلْرَنِب َوالَحَماَمِة؟    -1

2-   فِيَم ُتَشابُِه ِصغاُر اْلَحَيواناِت آباَءها، َوفِيَم َتْخَتِلُف َعنْها؟

ُر، َوأْرُسُم َدْوَرَة َحياتِها. أْبَحُث َكْيَف َتْنمو اْلَفَراَشُة َوَتَتَغيَّ
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ْقِويُم التَّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ



حوَم. ْأُكُل اللُّ بُّ َيَ الدُّ

ْيُش. ي ِجْسَمُه الرِّ اُووُس ُيَغطِّ الطَّ

ي ِجْسَمها َحراِشُف. الِحْرباُء ُيَغطِّ

اْلُخُيوُل ُتِحبُّ الَجْرَي

َأْعرُف اْلَمِزيَد َعن اْلَحَيَواناِت

ْحَلُة َتْمَتصُّ َرِحْيَق األْزَهاِر َباتاِتالنَّ اْلَباْندا َيأُكُل النَّ
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ُع َو�سُّ االإثراء والتَّ



مائيٌّ َبرَّ

طائٌِر

َسَمَكٌة

َحَشَرٌة

َثْدييٌّ

زاِحٌف

وَرِة وَبْيَن اْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبة. أِصُل َبْيَن الصُّ

   

-1-2

-3-4

-5-6

68

اِلِث ِل الثَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ



ُه. ُث َعْن َدْوَرِة ِحَياِة األْرَنِب ُمْنُذ ِواَلَدتِِه َحتَّى َيْكَتِمَل ُنُموُّ َأَتَحدَّ   -10

ماذا أْعِرُف َعِن اْلَحَيواناِت؟   -11

ائُِر اْلَفراَشَة؟ َوَكْيَف َيْخَتِلُف َعْنها؟ ُأقاِرُن. َكْيَف ُيْشبُِه الطَّ  -9
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الَِيِة: ُأِجْيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ
ْديّياِت آباَءها؟ َوِفيَم َتْخَتِلُف َعْنها؟  7-  ِفْيَم ُتَشابُِه ِصغاُر الثَّ

8-  ُأقاِرُن. ما َأْجزاُء اْلِجْسِم الَّتي َتْسَتْخِدُمها اْلَحَيواناُت اْلُمْخَتِلَفُة لَِتْلبَِيِة حاجاتِها؟
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ُل الراِبُع اْلَف�سْ

َأْيَن َتعيُش اْلَحَيواناُت؟

اأََماِكُن الَعْي�ِس

70



ُة َاْلِمْنَطَقُة اْلُعْشبِيَّ
ِم��َن  َكثيٌر  فيِه  َواِس���ٌع  َم��ك��اٌن 

اأَلْعشاِب.

َاْلغاَبُة 
َمكاٌن َواِس�ٌع فيِه َكثيٌر ِمَن اأَلْشجاِر 

اْلَكبِيَرِة.

َاْلُبَحْيَرُة
َم�كاٌن في�ِه ِمي�اٌه َعْذَب�ٌة ُتحي�ُط ب�ِه 

اْليابَِسُة.

َاْلُمحيُط
ا َوَعِمي�ٌق، َتْمَلُؤُه   َمكاٌن َواِس�ٌع ِجدًّ

ِمياٌه َمالَِحٌة.

َاْلُمْفــــــَرداُت

71



باتاِت َواْلَحَيواناِت اّلتي َتعيُش في  ما َأْنواُع النَّ
َمَواِطِن الَيابَِسِة َوالَماِء؟

َمواِطُن َعَلى الَياِب�َسِة

وَمَواِطُن ِفي الَماِء

ُل ْر�ُس االأَوَّ    الدَّ
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ْهِيَئُة التَّ



باتاُت َواْلَحَيواناُت في اْلماِء؟ َكْيَف َتعيُش النَّ

أْعَمُل َنموَذًجا. أَضُع اْلَحصى، َوالنَّباَت، َواْلَماَء،   
َمَكَة في اْلَحْوِض. َوالسَّ

َمَكِة بِاْستِْخداِم اْلَعَدَسِة  أالِحُظ. أْنُظُر إِلى السَّ  
ُف َكْيَف ُتساِعُدها َأْجزاُء ِجْسِمها  َرِة، َوَأَتعرُّ اْلُمَكبِّ

َعلى اْلَعْيِش في اْلماِء؟

أَتواَصُل. أْرُسُم ُصوَرًة لِْلَحْوِض َوما ُيوَجُد فيِه.  
أْسَتْكِشُف أْكَثَر

َمَكُة اْلَعْيَش َخاِرَج اْلماِء؟  َأْسَتْنتُج. َهْل َتْسَتطيُع السَّ  
لِماذا؟

اأْحَتاُج اإِلى:

اٍف َحْوٍض َشفَّ

َرٍة  َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َنباٍت

َحًصى

َماٍء

َسَمَكٍة

اأْحتاُج اإِِلى:

اَْلُخْطَوُة
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↓  َتعي�ُش الأَراِنُب في ُجحوٍر َتْحَت الأَْر�ِش ِلَتْبقى اآِمَنًة.

ويلَُة ُت�شاِعُدها َعلى ُروؤَْيِة اْلَحَيواناِت  راَفِة الطَّ ↑ َرَقَبُة الزَّ

الَّتي َقْد ُتهاِجُمها.
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ما َمواِطُن اْليابَِسِة؟
ُة. َاْلَمْوِطُن ُهَو اْلَمَكاُن الَّذي َتعيُش فيِه اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ

َأ لَها َمواِطَن ُمْخَتِلَفًة.  َخَلَق اللُه - ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى - الَحَيَواناِت، وَهيَّ
ُة، َوِهَي ِمْنَطَقٌة واِسَعٌة ِفيها َأْعشاٌب  َوِمْن َهِذِه الَمَواِطِن اْلِمْنَطَقُة اْلُعْشبِيَّ

َكثيَرٌة، َتْخَتبُِئ فيها اْلَحَيواناُت لَِتْبَقى آِمَنًة. 
َحٌة ُتساِعُدُه َعلى َأْكِل  ِة َله َأْسناٌن ُمَسطَّ َبْعُض َحَيواناِت اْلِمْنَطَقِة اْلُعْشبِيَّ

اأَلْعشاِب.
راَفُة َلها َرَقَبٌة َطويَلٌة ُتساِعُدها َعلى َتناُوِل َأْوراِق اأَلْشجاِر اْلعالَِيِة. الزَّ

َراَفُة ِمْن ُطوِل َرَقَبتَِها؟ َماَذا َتْسَتِفْيُد الزَّ  



َاْلغاَب�ُة َمْوط�ٌن آَخ�ُر ِم�ْن َمواِطِن اْليابَِس�ِة، َتْنم�و ِفيِه 
َأْش�جاٌر َكْثيَِرٌة َوَطويَل�ٌة. َتْرَتِفُع اأَلْش�َجاُر َعالًِيا َفْوَق 
َن ِم�نَ اْلُحصوِل َعلى  َبات�اِت اأُلَخرى، لَِكْي َتَتَمكَّ النَّ

ْمِس. َحاَجتِها ِمْن َضْوِء الشَّ
َبْعُض اْلَحَيواناِت َيْحُصُل َعلى َطعاِمِه ِمَن اأَلْشجاِر، 
َوَبْعُضها اآلَخُر َيتَِّخُذ ِمْن ُجُذوِع اأَلْشجاِر َمْسَكًنا َلُه، 

َأْو َمْخَزًنا لَِطَعاِمِه.

أْعَمُل َنموَذًجا لِغاَبٍة.

ُة �َشْمٍع َو�َشمٍّ َوَب�َشٍر  َلَدى الِغْزلِن َحا�شَّ  ↑

ٌة، ُت�شاِعُدها َعلَى اْلَبقاِء اآِمَنًة . حادَّ

اَر اْلَخَشِب ِفي  َباُت َنقَّ َكْيَف ُيَساِعُد النَّ
اْلُحُصوِل َعَلى َحاَجاتِِه؟

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ

لِماذا ُتَعدُّ اْلغاَبُة موطًنا ُمناِسًبا لِْلَحَيواناِت؟  
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ُة الَّتي َتعيُش في َهذا اْلَمْوِطِن؟ ما اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ

وَرَة     اأْقَراأُ ال�سُّ

ما َمواِطُن اْلِمياِه؟
َاْلمياُه َقْد َتكوُن َمالِحًة، وقد َتكوُن َعْذَبًة.

اْلَيابَِسُة.  بها  ُتِحيُط  الَعْذَبِة،  الِمَياِه  َمَواطِن  ِمْن  َمْوِطٌن  َاْلُبَحْيَرُة 
ِمْن  َبْعُضها  َوَيْسَتفيُد  َمًعا  َواْلَحَيواناُت  باتاُت  النَّ َتعيُش  َوفيها 
الَّتي  باتاِت  النَّ ِمَن  َطَعاِمَها  َعلى  َتْحُصُل  َفاْلَحَيواناُت  َبْعٍض. 

َتْنمو في اْلُبَحْيَرِة، وَتتِخُذ ِمْنَها َمْأًوى َلها. 

باتاُت اْلَحَيواناِت َعلى اْلَعْيِش في اْلُبَحْيَرِة؟  َكْيَف ُتساِعُد النَّ  
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اَْلُحْوُت َلُه ِجْلٌد �َشميٌك ُيْبقيِه   
داِفًئا في اْلمياِه اْلباِرَدِة.

←

َكْيَف َتَتشاَبُه َحَيواناُت اْلبَِحاِر؟ َوَكْيَف َتْخَتِلُف؟  

ُدَث يِف َحاَلِة اْحَتاِق َغاَبٍة؟ ُع َأْن َيْ َماَذا أَتَوقَّ  -1

ِة. َأِصُف َمْوِطَن اْلُبَحْيَ  -2

أْجَمُع ُصَوًرا لَِحَيواناٍت َتعيُش ِفي الَغاَبِة واْلَبْحِر أو اْلُمحيِط، َوُأقاِرُن َبْيَنها.
أْعَمُل ُمْلَصًقا لَِغَابٍة َأْو َبْحٍر أو ُمحيٍط.
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َاْلُمحيُط َمْوِطٌن َواِسٌع َوَعِمْيٌق ِمْن َمَواِطِن الِمَياِه المالَِحِة، َيعيُش فيِه 
باتاِت، َوَيْسَتفيُد َبْعُضها ِمْن َبْعٍض. ْديّياِت َواأَلْسماِك َوالنَّ َكثيٌر ِمَن الثَّ

في الُمِحيطاِت َحَيواناِت ِمْثُل اْلِحيَتاِن، َتْأُكُل اأَلْسماَك، َوفيها َحَيَواناٌت 
باتاِت. ُأْخَرى تْأُكُل النَّ

اْلُمحيُط َأْكَبُر اْلَمواِطِن َعلى َسْطِح اأَلْرِض.

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ
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ْر�ُس الّثاني الدَّ

باتاُت َواْلَحَيواناُت َمًعا َتعي�ُس النَّ

ما َاْلَحَيواناُت الَّتي َتعيُش في بيَئتِي؟ ماذا َتْأُكُل؟ 
َكْيَف َتْحُصُل َعلى ِغذائِها؟
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اأَْحَتاُج اإِلى:

َأْقالِم َتْلويٍن 

َوَرَقٍة َبْيضاَء

ُة اْلَمْوِطِن لِْلَحَيواناِت؟ يَّ ما َأَهمِّ

ُأالِحُظ. ما اْلَحَيواناُت الَّتي ُيْمِكُن َأْن أِجَدها ُقْرَب   
َمْدَرَس�تِي؟

أَتواَصُل. أْرُسُم ُصوَرًة لَِحَيواٍن في َمْوِطنِِه.  
أْسَتْنتُِج. َكْيَف َيُساِعُد اْلَمْوِطُن َعلى َتْلبَِيِة حاجاِت   

َهذا اْلَحَيَواِن؟

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر
أْسَتْنتُِج. ماذا َيْحُدُث لِْلَحَيواِن إِذا َحَصَل   

ٌر في ِغذائِِه َأْو في َمْوِطنِِه. َتَغيُّ
اَْلُخْطَوُة



ُحُبْوُب اللِّقاِح َتْعلَُق ِباأَْرُجِل النَّْحِل.  ↑
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باتاُت َواْلَحَيواناُت َمًعا؟ لِماذا َتعيُش النَّ
باتاُت ُتس�اِعُد اْلَحَيواناِت َعلى اْلَعْي�ِش في َمواِطنِها.  النَّ
ُم لْلَحَيواناِت اْلِغذاَء  َواْلَمْأَوى. واْلَحَيواناُت  َباَتاُت ُتَقدِّ فالنَّ
باتاِت َعلى اْلَعْيِش ف�ي َمْوِطنها. النَّْحُل  أيًضا ُتس�اِعُد النَّ
باَت َعلى َتْكوي�ِن َنباتاٍت َجدي�َدٍة؛ ألنه َيْنُقُل  ُيس�اِعُد النَّ

ُحبوَب الّلقاِح ِمْن َزْهَرٍة إِلى ُأْخرى.
ْهَرِة، ُيساِعُد  قاِح  َمْسحوٌق ُيوَجُد داِخَل الزَّ ُحبوُب اللِّ

َعلى َتْكويِن اْلُبذوِر.

لِماذا َتْحتاُج الّنباتاُت َواْلَحَيواناُت َبْعُضَها إلى َبْعٍض؟  

↑ َفاأُْر اْلَحْقِل َهذا َياأُْكُل َوَرَق الأ�ْشَجاِر.

. ُه ِمَن اْلَق�شِّ ُعْصُفْوٌر َيْبِني ُع�شَّ  ←



�ًة  ِغذائِيَّ ِسْلِس�َلًة  َأِص�ُف 
أُكْوُن أَنا في نِهاَيتِها.

ٌة �ِسْل�ِسَلٌة ِغذاِئيَّ

ُة؟  ْلِسَلُة اْلِغذائِيَّ ما السِّ
ِة َتْحتاُج إِلى اْلِغذاِء.  َجميُع اْلَمْخلوقاِت اْلَحيَّ

لِكي  الاّلِزَمَة  اَقَة  الطَّ َة  اْلَحيَّ اْلَمْخلوقاِت  ُيْعطي  اْلِغذاُء 
َتعيَش.

ُة َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض لِْلُحُصوِل  َتْعَتِمُد اْلَمْخلوَقاُت الَحيَّ
فيِه  َتْحُصُل  اّلذي  ْرتيُب  والتَّ َمَواِطنِها.  في  ِغَذائَها  َعَلى 
ى  ُيَسمَّ َمْوِطنِها  في  ِغذائها  َعلى  ُة  اْلَحيَّ اْلَمْخلوقاُت 

َة. ْلِسَلَة اْلِغذائِيَّ السِّ

ْلِسَلِة الِغَذائِيَِّة؟ ُل َمْخُلوٍق َحيٍّ في َهِذِه السِّ َما أوَّ

وَرَة     اأْقَراأُ ال�سُّ
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ما َأْنواُع اْلِغذاِء الَِّذي َأَتَناَوُلُه؟  

َضْوَء  الَنَباَتاُت  َتْسَتْخِدُم  َحْيُث  ْمِس،  بِالشَّ ِة  اْلِغذائِيَّ الِسِل  السَّ ُمْعَظُم  َتْبَدُأ 
َعَلى  أْو  َباتاِت،  النَّ َعَلى  الَحَيَواناُت  ى  َوَتَتَغذَّ ِغَذائِها،  ُصْنِع  ِفي  ْمِس  الشَّ

باإلْنَساِن. ِة  اْلِغَذائِيَّ الِسِل  السَّ َبْعُض  َوَتْنَتِهي  ُأْخَرى،  َحَيَواناٍت 

اَقة ِبالطَّ النََّباَت  ْم�ُش  ال�شَّ ُد  ُتَزوِّ

النََّباَت ُكُل  َتاأْ الَح�َشرُة 

الَح�َشَرَة َياأُْكُل  ْفَدُع  ال�شِّ
ْفَدَع ال�شِّ َتاأُكُل  اْلُبوَمُة 



َرْت َمَواِطُنها؟ ِة إِذا َتَغيَّ ماذا َيْحُدُث لِْلَمْخلوقاِت اْلَحيَّ
اإِلْنساِن،  بِِفْعِل  ِة  اْلَحيَّ اْلَمْخُلوقاِت  َمواِطُن  ُر  َتَتَغيَّ
اْلِمياِه  ُث  َوَتَلوُّ اأَلْشجاِر  َفَقْطُع  ْقِس.  َوالطَّ َواْلَحَيواناِت، 
َتْحُصُل  ال  َقْد  اْلَمْوِطِن  ِر  َتَغيُّ ِعْنَد  اْلَمَواِطَن.  َهِذِه  ُيَغيِّراِن 
َبْعُض  َيْنَتِقُل  َوَقْد  َحاَجاتِها.  َعلى  باتاُت  َوالنَّ اْلَحَيواناُت 

اْلَحَيواناِت إِلى َمْوِطٍن آَخَر، َوَبْعُضها اآلَخُر َقْد َيموُت.
اْلَحَيواِن  َأِو  باِت  النَّ ِمَن  اْلَواِحِد  ْوِع  النَّ َأْفراِد  َجميِع  َمْوُت 

ى االْنِقراَض. ُيَسمَّ

ُدُث إِذا ُقِطَعْت َجيُع َأْشجاِر اْلغاَبِة؟ تيَجُة. ماذا َيْ َبُب َوالنَّ السَّ  .1

َيواناِت َعىل اْلَعْيِش يف َمواِطنِها؟ باتاُت اْلَ َكْيَف ُتساِعُد النَّ  .2

البَِحاِر. َحَيواناُت  َتَتناَوُله  اّلذي  اْلِغذاِء  َأْنواِع  َعْن  أْبَحُث 
اْلَبْحِر. في  ًة  ِغذائِيَّ ِسْلِسَلًة  َأْرُسُم 
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ِر الَمْوِطِن؟ ُع َأْن َيْحُدَث ِعْنَد َتَغيُّ َماَذا أَتَوقَّ  

الَحَيواناِت  ِمَن  ْوُر  ْيَنا�شُ الدِّ  ↑

اّلتي اْنَقَر�َشُت.
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ْقِويُم التَّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ



      

اأَلْرُجِل. َعَدِد  في  اْلَحَيواناُت  َتْخَتِلُف 

أُعدُّ اأَلْرُجَل: 

: بيُب اْلَبْيَطِريُّ الطَّ
ِمَن  إًِذا؛  بَِها.  َوأْعَتنِي  الَحَيَواَناِت،  أِحبُّ  أنا 
بيُب اْلَبْيَطِريُّ  ا. الطَّ الُممِكن َأْن َأِصيَر َطبيًبا َبْيَطِريًّ
َوالخُيْوَل  واألْبَقاَر  ُيوَر،  َوالطُّ الَِقطَط  ُيَداِوي 
غيرِة.  َوالصَّ الَكبيرِة  اْلَحَيواناَت  ِمَن  َوَغْيرها 
اْلُعلوِم  ِدَراَسِة  إِلى  بِحاَجٍة  اْلَبْيَطِريُّ  بيُب  الطَّ

بِاْلَحَيَواناِت.    ااِلْعتِناِء  ِمَن  َن  لَِيَتَمكَّ
83

ُع َو�سُّ االإْثَراُء َوالتَّ

ٌة ِمهَ�ٌن ِعْلِمي��َّ

َأْرُجَل ُكلِّ َحَيواٍن.  أُعدُّ 
اأَلْكَثِر. إِلى  اأَلَقلِّ  ِمَن  َأْرُجِلها،  َعَدِد  بَِحَسِب  اْلَحَيواناِت  أَرتُِّب 

)    ( )    ()    ()    (



ِل الَراِبع ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

الَِيِة بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة:  ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

وَرُة الّتالَِيُة ُتْظِهُر ................................................... الصُّ    -1

2-  َأْكَبُر َمْوِطٍن ُهَو...........................................................

ى َاْلَمكاُن اّلذي َيعيُش فيِه اْلَحَيواُن ُيَسمَّ   -4
..........................................................  

ى........................................................... َمَكاٌن َواِسٌع ِفْيِه َكثِْيٌر ِمَن اأْلْعَشاِب، ُيَسمَّ  -3
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َة الِمْنَطَقَة الُعْشبِيَّ

ًة ِسْلِسَلًة ِغذائِيَّ

َمْوِطًنا

اْلُمحيُط
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َأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة الّتالَِيِة:
أِصُف َمْوِطَنيِن، َأَحُدُهما َغاَبٌة، َواآلَخُر ُبَحْيَرٌة.   -5

َكْيَف َتْحُصُل اْلَحَيَواَناُت َعَلى َحاَجاتَِها ِفي ُكلِّ َمْوِطٍن؟  



86

نا اأَْر�سُ

باتاُت َواْلَحَيواناُت َبْعُضها إِلى َبْعٍض،  أَتواَصُل. أِصُف َكْيَف َتْحتاُج النَّ  -6

لَِتعيَش في َمْوِطنِها.

َر َمْوِطُنُه؟  تيَجُة. ماذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث لَِحيواٍن إِذا َتَغيَّ َبُب َوالنَّ السَّ  -7
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َيواناُت؟  8-  َأْيَن َتعيُش اْلَ



اْلَوْحَدُة الّثاِلَثُة

نا اأَْر�سُ

خوِر ياُح ُيَغيِّراِن َأْشكاَل الصُّ اْلماُء َوالرِّ



88

ُن اْلَيابَِسُة؟ ِممَّ َتَتَكوَّ

َمعاِلُ اْلَياِب�َسِة

ُل اْلخاِم�ُس َاْلَف�سْ



89

ْرَبُة التُّ
َبَقُة اْلُعْليا ِمْن َسْطِح اْليابَِسِة.  الطَّ

اْلَمْعِدُن
 َش�ْيٌء َصْلٌب غي�ر َح�يٍّ َمْوجوٌد في 

اأَلْرِض.

َاْلُمْفــــــَرداُت

ْخُر الصَّ
َمْعِدٍن  ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ َحيِّ  َغْيُر  َشْيٌء 

َواِحٍد َأْو أَكْثَر.
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ْهِيَئُة اْلتَّ

وَرِة؟ ْرَبِة في َهِذِه الصُّ خوِر َوالتُّ َما اّلِذي ُأالِحُظُه َعلى الصُّ

ْرَبُة خوُر َوالتُّ ال�سُّ

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



91

اال�ْسِتْك�َساُف

اأْحَتاُج اإِلى خوَر؟ َكْيَف أَصنُِّف الصُّ

ُص  َرَة َوأَتَفحَّ ُأالِحُظ. أْسَتْخِدُم اْلَعَدَسَة اْلُمَكبِّ  
غيَرَة. خوَر الصَّ الصُّ

خوُر ُمَتَشابَِهٌة في َلْونَِها  ُأقاِرُن. َهِل الصُّ  
خوُر  َوَشْكِلَها َوَمْلَمِسها؟ َكْيَف َتْخَتِلف الصُّ

َبْعُضها َعْن َبْعٍض؟ 

خوَر في َمْجموعاٍت. ُأَصنُِّف. أَضُع الصُّ  
خوَر. ْفُت الصُّ ي َكْيَف َصنَّ ُح أَلْفَراِد َصفِّ           أَوضِّ

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر
يَن في َعَمِل  أْعَمُل َنموَذًجا. أْسَتْخِدُم الطِّ  

َنموَذٍج لَِصْخَرٍة.

ُصخوٍر َصغيَرٍة

َعَدَسٍة ُمَكبَِّرٍة

اَلُْخْطَوُة



خوِر؟ ِفيَم َتَتَشاَبُه َجميُع الصُّ  

خوِر َقاِسَيًة. َلْيَسْت َجميُع الصُّ

أَقاِرُن َبْيَن َصالَبِة ُصخوٍر 
ُمْخَتِلَفٍة.

ُخوُر؟  ما الصُّ
وأْلوانَِه�ا  َأْش�كالَِها  ف�ي  خ�وُر  الصُّ َتْخَتِل�ُف 

َوأْحَجاِمها.
خوُر ناِعَمَة اْلَمْلَمِس َأْو َخِشَنًة. َقْد َتكوُن الصُّ

َوَقْد َتكوُن الِمَعًة َأْو داِكَنًة.
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ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

َتِلَفٌة ُخْوٌر ُمْ �سُ

خوُر؟ َوِفيَم َتْخَتِلُف؟ ِفيَم َتَتشاَبُه َهِذِه الصُّ

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ



ُصْلٌب،  َشْيٌء  اْلَمْعِدُن  َمعاِدَن.  ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ خوِر  الصُّ َجميُع 
ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ خوِر  الصُّ َبْعُض  اأَلْرِض.  في  ُيوَجُد  َحيٍّ  َغْيُر 
َفَقْط. َمْعِدٍن واِحٍد  ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ َوَبْعُضها اآلَخُر  َمعاِدَن،  ِة  ِعدَّ

ْرَبُة؟ ما التُّ

ِمْن  َنٌة  ُمَكوَّ َوِهَي  اَليابَِسِة.  ِمْن َسْطِح  اْلُعْلَيا  َبَقُة  ْرَبُة ِهَي الطَّ التُّ
ْرَبِة َبَقاَيا َنباتاٍت َوَحَيواناٍت،  خوِر. َوُيوَجُد في التُّ ُفَتاِت الصُّ

وماٍء وَهَواٍء.
َوَبْعُضَها  ْوِن،  اللَّ ُبنِّيُّ  َبْعُضَها  ْربِة،  التُّ ُمْخَتِلَفٌة من  َأْنَواٌع  ُهَناَك 

َماِديِّ َأو اأَلْصَفِر. ْوِن اأَلْحَمِر أو الرَّ َيِمْيُل إَلى اللَّ اآلَخُر 
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ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ُة َخِشَنٌة، َوَتْحَتِفُظ  ْمِليَّ ْرَبُة الرَّ التُّ
الَماِء. ِمَن  ا   بِاْلقِليِل ِجدًّ

ًدا  َجيِّ َتْنمو  ْحراِء  الصَّ َنباتاُت 
ِة. ْمِليَّ الرَّ ْرَبِة  التُّ في 

←

ُة َزلَِقٌة، وَتْحَتِفُظ  ينِيَّ ْرَب�ُة الطِّ التُّ
بالَكثِي�ِر  ِم�َن  الَم�اِء.

بات�اِت ال َيْنمو  الَكثِي�ُر ِم�َن النَّ
ينِيَّ�ةِ. ْرَب�ِة الطِّ ا   ف�ي التُّ َجيِّ�دً

←

ُة(  َراِعيَّ )الزِّ ُة  ْطِحيَّ السَّ ْرَبُة  التُّ
بالَقِلْيِل  َوَتْحَتِف�ُظ  َك�ٌة،  ُمَفكَّ

ِم�ن   الَم�اِء.
ًدا  بات�اِت َيْنمو َجيِّ ُمْعَظ�ُم النَّ

ِة. ِحيَّ �طْ ْرَبِة السَّ في التُّ

←
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ْرَبُة؟ ُن التُّ ِممَّ َتَتَكوَّ  

خوِر ِمَن اأَلْكَبِ إىِل اأَلْصَغِر َحْجاًم. أَرتُِّب اأَلْشياَء. أَرتُِّب َبْعَض الصُّ  - 1

َبِة. ْ ُث َعْن َثالثِة َأْنواٍع ِمَن التُّ َأَتَحدَّ  -2

ُصها بِاْستِْخداِم  ْرَبِة ِمْن َمكاٍن ُقْرَب اْلَمْدَرَسِة، أو الَبْيِت، أَتَفحَّ َنًة ِمَن التُّ أْجَمُع َعيِّ
اْلَعَدَسِة، وأِصُف ما ُأشاِهُدُه ِفيها.

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      
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ْر�ُس الّثاني الدَّ

ُر اْلياِب�َسِة  َتَغيُّ

ُر ِفي َسْطِح اأَلْرِض  ا. ما التَّغيُّ َهِذِه اْلِمْنَطَقُة بارَدٌة ِجدًّ
وَرِة؟  الذي َتَراُه ِفي َهذِه الصُّ
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ْهِيَئُة التَّ



خوَر؟ َكْيَف ُيَفتُِّت اْلماُء الصُّ

ًة َصِغيَرًة بِاْلماِء،  أْعَمُل َنموَذًجا. َأْمأُل ُعْلَبًة باِلْستِيِكيَّ  
يها. وأَغطِّ

ِد.  ِمي َوْضَع اْلُعْلَبِة في اْلُمَجمِّ أْطُلُب إِلى ُمَعلِّ  
ُع. ماذا َسَيْحُدُث لِْلماِء في اْلُعْلَبِة؟ أَتَوقَّ  

  أالِحُظ. ماذا َحَدَث لِْلُعْلَبِة َبْعَد ساعاٍت؟

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

َد اْلماُء في  ْخِر إِذا َتَجمَّ أْسَتْنتُِج. ماذا َسَيْحدُثُ لِلصَّ  
ُشقوِقِه؟

اأْحَتاُج اإِلى

ُعْلَبٍة بالْستيكيٍة

ماٍء
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اال�ْسِتْك�َساُف

اَْلُخْطَوُة



خوُر؟ ُر الصُّ َكْيَف َتَتَغيَّ
ُتها. َفُتَفتِّ ُخوَر  الصُّ َتْضِرُب  اْلبَِحاِر  أْمَواُج 

ُخوِر.  الصُّ ُفَتاِت  ِمْن  الّرَماُل  ُن  َتَتَكوَّ

ْخَر؟ ُر اْلماُء َهذا الصَّ َكْيَف ُيَغيِّ

وَرَة   اأْقَراأُ ال�سُّ

ْخِر ُ ال�سَّ َتَغيُّ
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ما اّلذي ُيْمِكُن َأْن َيْكِسَر َصْخَرًة؟  

َتْنمو  األْشَجاِر  َفَبْعُض  خَر.  الصَّ َتْكِسَر  َأْن  َأْيًضا  باتاِت  لِلنَّ ُيْمِكُن 
َفَتْكِسُرُه. َعَلْيِه  َوَتْضَغُط  ْخِر  الصَّ ُشُقوِق  في  ُجُذوُرُه 

ْخَرِة. ِمَن الصَّ ُجْزءًا  َفَكَسَرْت  َجَرِة  الشَّ َهِذِه  َنَمْت ُجذوُر   ↓

 ُيْمِكُن َأْن َتْنُمَو ُجذوُر 
َأْرِصَفِة  َتْحَت  األشجاِر 

َمها َفُتَحطِّ واِرِع  الشَّ
←
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ُر اْليابَِسُة؟ َكْيَف َتَتَغيَّ
الَجاِرَيِة  َوالِمَياِه  اأَلْمَواِج  بِِفْعل  الَيابَِسُة  ُر  َتَتَغيَّ
َتْكِسْيِر  َعَلى  َيْعَمُل  ِمْنها  َفُكلٌّ  ياِح؛  َوالرِّ
ِمْن  ْخِر  الصَّ َوُفَتاِت  ْرَبِة  التُّ َوَنْقِل  ُخْوِر،  الصُّ
اْلَماِء  ِد  َتَجمُّ َتْكَراَر  َأنَّ  َكَما  آَخَر،  إِلى  َمَكاٍن 

ِرَها. َتَكسُّ إَِلى  ي  ُيَؤدِّ ُخوِر  الصُّ ُشُقوِق  ِفي 
َباتاِت  النَّ فيِه ُجُذوُر  َتْعَمُل  الذي  الَوْقِت  َوفي 
َكبِْيًرا  َدْوًرا  لَها  َفإنَّ  ُخوِر؛  الصُّ َتْكِسيِر  َعَلى 
ِفي  ُتها  ُتَث�بِّ َفهَي  ْرَبِة؛  التُّ َعَلى  الِحَفاِظ  في 

َنْقَلَها. َوالَماُء  َياُح  الرِّ َتْسَتِطيُع  َفال  َمَكانَِها، 

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG
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ْخُر. ُ ِباِم الصَّ أقاِرُن. أِصُف َطريَقَتْيِ َيَتَغيَّ  -1

َبِة. ْ أصُف. َكْيَف ُيْمِكُن اُلَحاَفَظُة عىل التُّ   -2

َبِة َبْعَد َيْوٍم ماِطٍر يف ِمْنَطَقِة َسَكنِي، ُثمَّ أِصُف ما ُأالِحُظُه. ْ ُأالِحَظ ما يدُث لِلتُّ

ياِح. الرِّ بِِفْعِل  ُة  ْمِليَّ الرَّ الُكْثَباُن  ُن  َتَتَكوَّ  ←
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أُص��بُّ م��اًء َف���ْوَق َرْم��ٍل، 
َوأالِحُظ ما يحدث.



راعيَِّة؟ ْرَبِة الزِّ َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى التُّ
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ُع َو�سُّ االإْثَراُء َوالتَّ

َة؟  راعيَّ الزِّ ْرَبَة  التُّ َيْجرُف  الَّذي  ما  الّتالَيِة.  ْوَرِة  الصُّ إلى  َأْنُظُر 

ٍة ُتَثبُِّت الَمْعُلوَماِت. ِة َأْكَثَر ِمْن َمرَّ ِقَراَءُة الِقصَّ
ُ ْ
ر اأََتَذكَّ

ِة  راعيَّ الزِّ ْرَبِة  التُّ اْنتِقاِل  لَِمْنِع  َعَمُلها  ُيْمِكُن  التي  اأَلْشياَء  َتَتَناَوُل  ًة  ِقصَّ َأْقَرُأ 
آَخَر. إلى َمكاٍن  ِمْن َمكانِها 

ًة اأَ ْخَتاُر ِق�ضَّ



ِل اْلخاِم�ِس ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

   

الَِيِة بِالَكِلمِة الُمَناِسَبِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن الُجَمِل التَّ

َتِة  باتات َواْلَحَيواناِت اْلَميِّ خوِر َوَبَقايا النَّ ُفَتاُت الصُّ  -1

َنًة ............................. . َتْخَتِلُط ُمَكوِّ

ُن ِمْن ............................. . ُخوِر َتَتَكوَّ 2-  َجِميُع الصُّ

ُد الَماُء  ُر ................................... ِعْنَدَما َيَتَجمَّ َتَتَكسَّ  -3
في ُشُقوِقها.

َمَعاِدَن
ُخْوُر الصُّ

ْرَبة التُّ
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الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

خوُر؟ َوَكْيَف َتَتَغيَُّر؟ ُن الصُّ ِممَّ َتَتَكوَّ  -4

أْعَمُل َنموَذًجا. َكْيَف ُيْمِكُننِي َعَمُل َنموَذج لُِكْثَباٍن َرْمِليٍَّة؟  -5

خوَر ِمَن اأَلْصَغِر إِلى اأَلْكَبِر حجمًا. ُأَرتُِّب اأَلْشياَء. أَرتُِّب َهِذِه الصُّ  -6

ُر اْلماُء َسْطَح اأَلْرِض. َأِصُف. َكْيَف ُيَغيِّ  -7

ُن اْلَيابَِسُة؟ وَّ َممَّ َتَتكَّ  -8
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اِد�ُس ُل ال�سَّ َاْلَف�سْ

الُمَحاَفَظُة َعَلى االأَْر�ِس

لِماذا َيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنحاِفَظ َعلى 
َمَواِرِد اأَلْرِض؟
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ُث َلوُّ التَّ
ٍة في اْليابَِسِة  ُوُجوُد َأْشياَء ضارَّ

َأِو اْلَهواِء َأِو اْلماِء.

إِعاَدُة االْستِْخداِم
ًة ُأْخرى. ْيِء َمرَّ اِْستِْخداُم الشَّ

التَّْرشيُد
ْيِء بِِمْقداٍر َقليٍل.  اِْستِْخداُم الشَّ

التَّْدويُر
َقديٍم  َشْيٍء  ِمْن  َجديٍد  َشْيٍء  ُصْنُع 

ُمْسَتْهَلٍك.

َاْلُمْفــــــَرداُت
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َمَواِرُد االأَْر�ِس

بات�اِت، َأِو  َكثي�ٌر ِمَن اأَلْش�ياِء الت�ي َنْس�َتْخِدُمها َنْحُصُل َعَلْيه�ا ِمَن النَّ
اِوَلِة؟ تِي َأَراَها َعلى الطَّ اْلَحَيواناِت، َأِو اأَلْرِض. ما َمْصَدُر اأَلْشياِء الَّ
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ْر�ُس االأول الدَّ



ها َمْصَدُرُه اْلَحَيواناُت؟ باتاُت، َوأيُّ َأيُّ اأَلْشياِء َمْصَدُرُه النَّ

َأْكُتُب َكِلَمَة » َنبات« َعَلى َمْجُمْوَعٍة ِمْن َوَرِق   
ِصق، َوَكِلَمَة »َحَيوان « َعلى  الُمالَحَظاِت الالَّ

َمْجُمْوَعٍة ُأْخرى.

ي اأَلْشياَء التي َمْصَدُرها  ُد في َصفِّ   ُأَصنُِّف. ُأَحدِّ
الّنباتاُت، َوتِْلَك التي َمْصَدُرها اْلَحَيواناُت، ُثمَّ 

أْلِصُق اْلَوَرَقَة اْلُمناِسَبَة َعلى ُكلٍّ ِمْن َهِذِه اأَلْشياِء.

َأَتَواَصُل. أْعَمُل قائَِمتْيِن، إِْحداُهما لأَِلْشياِء اّلتي   
باتاُت، َواأُلْخرى لِّلتي َمْصَدُرها  َمْصَدُرها النَّ

الَحَيواناُت.

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

ي َأْو ِمْن َبْيتِي، ُثمَّ َأَضُع   أْسَتْقِصي.أْخَتاُر َشْيًئا ِمْن َصفِّ
ْيُء؟ ًة لَِمْعِرَفِة اْلَمْصَدِر اّلذي ُصنَِع ِمْنُه َهذا الشَّ ُخطَّ

اأْحَتاُج اإِلى:

َوَرِق ُمالَحَظاٍت الِصٍق
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اَلُْخْطَوُة



بيِعيَُّة؟ َما الَمَواِرُد الطَّ
ًة. َمَواِرَد َطبيِعيَّ ى  ُتَسمَّ َونْسَتْخِدمها  اأَلْرِض  ِمَن  َعَلْيها  َنْحُصُل  التي  اأَلْشياُء 

َباَتاُت. َو َمَواِرَد  ًة، ِمْنَها: الَحَيَواَناُت، َوالنَّ َنْحُن َنْسَتْخِدُم في َحَياتَِنا َمَواِرَد َحيَّ
َواْلَهواُء. َواْلماُء،  ْرَبُة،  َوالتُّ خوُر،  الصُّ ِمْنها:  ٍة،  َحيَّ َغْيَر 

َعَدِم  ُمراعاُة  َيِجُب  َلِكْن  ٍة،  ِعدَّ بُِطُرِقٍ  َة  بيِعيَّ الطَّ الَمَواِرَد  الّناُس  َيْسَتْخِدُم 
الَمَواِرِد. َهِذِه  َجميِع  اْستِهالِك 

↓ ُيْمِكُننا ا�ْشِتْخداُم اْلَخ�َشِب اْلَماأْخوِذ ِمَن الأَ�ْشجاِر 

غيٍر. في ِبناِء َبْيٍت �شَ

ْنِع اْلَمالِب�ِش. وَف الأَْغناِم في �شُ ن�ْشَتْخدُم �شُ  ↑
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ُة اّلتي ُيْمِكُن اِْستِْخداُمها؟ بيِعيَّ   ما الَمَواِرُد الطَّ



ْرَبِة؟ ُة التُّ يَّ ما َأَهمِّ
ب�اِت  للنَّ ا  ِج�دًّ ُمِه�مٌّ   ، َطبيِع�يٌّ َم�ْوِرٌد  ْرَب�ُة  التُّ

وللَحَيَواِن َولإِلْنس�اِن.
ْرَب�ِة. ي�أكُل اإلْنَس�اُن  بات�اُت ف�ي التُّ َتْنُم�و النَّ
َباَتاِت، َوَيْحَيا َعَلْيَه�ا َكثيٌر ِمَن اْلَحَيواناِت. النَّ

وَرِة؟ ما َمَواِرُد اأَلْرِض اّلتي أَراها في َهِذِه الصُّ

وَرَة     اأْقَراأُ ال�سُّ

َمَواِرُد االأَْر�ِس

أْب��َح��ُث َع��ْن َح��َي��واٍن 
َبْيتِِه،  ْرَبَة لِبناِء  َيْسَتْخِدُم التُّ

ُث َعْنُه. َوأَتَحدَّ
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ْف�ِسْيُر ْرُح واْلتَّ اْل�سَّ



الّطيُن  اأَلْشياِء.  ُصْنِع  في  َأْيًضا  ْرَبِة  التُّ اْستِْخداُم  ُيْمِكُن 
ِمْثِل  َأْشياَء  اُف في ُصْنِع  الَخزَّ َيْسَتْخِدُمُه  ْرَبِة،  التُّ ِمَن  َنْوٌع 

واأَلْكواِب. األْطَباِق 

نوٌع ِمَن الّطيِن ↑ كوٌب َم�شْ

رَبَة؟ ُة ِمَن التُّ َكْيَف َتْسَتِفيُد اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ  
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ُع َأْن آُكَلها اْلَيْوَم َعَلى الَغَداِء؟ باتاُت اّلتي أَتَوقَّ ُع. ما النَّ 1- أَتَوقَّ
2-  أْذُكُر َبْعَض الَمَواِرِد الَطبيِعيَِّة.

أْرُسُم ُصوَرًة لَِحديَقٍة ُزْرُتها.

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      

ُرِق َوِبَناِء اْلُبيوِت َواْلأ�ْشَواِر. ِف الطُّ خوُر في َر�شْ ↑ ُت�ْشَتْخَدُم ال�شُّ
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 الُعُلوُم َواْلَفنُّ



الُمَحافظُة َعَلى َمَواِرِد االأْر�ِس

أُهَما اللُه، ُسْبَحاَنُه  َاْلماُء َواْلَهواُء َمْوِرَداِن َطبيِعّياِن ُمِهّماِن، َهيَّ
ُة اْلماِء؟ يَّ وَتَعاَلى، لإِلْنَساِن. َما َأَهمِّ
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ْر�ُس الثاني الدَّ



تِي أْسَتْخِدُم فيها اْلماَء ُكلَّ َيْوٍم؟  َما اأَلْنِشَطُة الَّ

ُد اأَلْنِشَطَة التي أْسَتْعِمُل فيها اْلماَء. أْسَتْقِصي. ُأَحدِّ  
ُح فيها  أْعَمُل، َأَنا َوَأْفَراُد َمْجُموَعتِي، َلْوَحًة ُنَوضِّ  

اِْستِْعماالتِنا لِْلماِء ِخالل اْلَيْوِم.

ُل اْلَبياناِت. أْسَتْخِدُم إِشاراِت اْلَعدِّ لَِتْسجيِل  ُأَسجِّ  
ا. َعَدِد َمّراِت اْستِْعماِل اْلماِء َيْوِميًّ

أْسَتْكِشُف َأْكَثَر

ِة  أْسَتْنتُِج. َكْيَف َيْمِكُننِي َأْن َأُقوَم بَأْنِشَطتِي الَيْوِميَّ  
ّيٍة مَن الَماِء؟ بِاْستِْعَماِل َأَقلِّ َكمِّ

َوَرَقٍة

َنٍة َأْقالٍم ُمَلوَّ

اأْحتاُج اإِلى:
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اَلُْخْطَوُة
ِفيم �أ�ستعِمُل �لماَء كُل يَوٍم 

دي
ْ

ُل الأَي َغ�سْ

ناِن َتْنظيُف الأ�سْ

الُو�سوُء

ُب اْلماِء
ْ

�ُضر
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ُث بِاْلَمْخلوقاِت اْلَحيَِّة؟ َلوُّ َكْيَف َيُضرُّ التَّ  

ُة اْلماِء َواْلَهواِء؟  ما َأَهميَّ
باتاُت  فالنَّ ِة؛  اْلَحيَّ اْلمْخُلوَقاِت  َجِميِع  لَِحَياِة  اِن  الَماُء والَهَواُء َضُرْوِريَّ
واإلْنَساُن  َوَتْنُمَو،  تِعْيَش  لكْي  الماِء  إلى  حاَجٍة  في  َواْلَحَيَواناُت 
َنْسَتْخِدُم  َوَيِعْيَش. نْحُن  َس  َيَتَنفَّ َواْلَحَيواُن في حاجٍة إلى الهواِء لكي 
َيكوُن  ِعْنَدما  واْلُوُضوِء.  َواالْستِْحَماِم  بِخ  والطَّ ْرِب  الشُّ في  الماَء 
َعَلْينا  َيِجُب  لذا،  تِنا.  بِِصحَّ َيُضّراِن  َفإنَُّهما  َنظيَفْيِن  َغْيَر  َواْلَهواُء  اْلماُء 
َجميُع  بِِهَما  َتْسَتفيَد  لَِكْي  َواْلَهواِء،  اْلماِء  َنظاَفِة  َعلى  ُنحاِفَظ  َأْن 

ِة. اْلَحيَّ اْلَمْخلوقاِت 

ُث؟ َلوُّ ما التَّ
ِفي  َأْو  اْليابَِسِة  في  الّنفاياِت،  ِمْثِل  ٍة،  ضارَّ َأْشياَء  ُوجوُد  ُهَو  ُث  َلوُّ التَّ

اْلَهواِء. َأِو ِفي  اْلماِء 
اأُلْخرى. ِة  الَحيَّ َولْلَمْخلوقاِت  لإِِلْنساِن  اْلَمَرَض  ُيَسبَِّب  ُث  الّتَلوُّ

اأَلْرِض. َنظاَفِة  َعلى  لِْلُمحاَفَظِة  ِعديدٌة  ُطُرٌق  ُتوَجُد 

ُث اْلَهواِء َتلَوُّ َذِلَك ↑  نَّ  َفاإِ َواْلياِب�َشَة،  اْلماَء  الّنا�ُش  ُث  ُيلَوِّ ِعْنَدما   ↑

رُّ باْلَحَيواناِت.  َي�شُ
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َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى الَمَواِرِد؟
َوِمْن  ِة.  الّطبيِعيَّ الَمَواِرِد  َعلى  ُنَحاِفَظ  أْن  اْلُمِهمِّ  ِمَن 
اأَلْشياِء  اْستِْخداِم  إِع��اَدُة  َعَلْيها  اْلُمحاَفَظِة  ُط��ُرِقِ 
اْستِْخداَم  ُنعيُد  ِعْندما  َجِديَدٍة.  بَِطريَِقٍة  ُأْخرى  ًة  َمرَّ
َجديَدٍة.  َأْشياَء  ِشراِء  إِلى  نْحتاَج  َلْن  َفإِنَّنا  اأَلْشياِء، 

ِة. بيِعيَّ الطَّ الَمَواِرَد  الَنْسَتْهِلُك  َيْجَعُلَنا  َوَهذا 

ُر في َطريَقٍة إِلَعاَدِة  أَفكِّ
ُص  اْستِْخداِم َشْيٍء َأَتَخلَّ

ِمْنُه عاَدًة.

وَرِة؟ ما اأَلْشياُء التي ُأعيَد اْستِْخداُمها ِفي َهِذِه الصُّ

وَرَة  اأْقَراأُ ال�سُّ



ْرِشيِد؟ ُة التَّ يَّ ما َأَهمِّ  

َث  َتَلوَّ إِذا  ِة  اْلَحيَّ لِْلَمْخلوقاِت  َيْحُدَث  َأْن  ُيْمِكُن  ماذا  تيَجُة.  َوالنَّ َبُب  السَّ  -1
اْلَهواُء؟

؟ فِّ َكْيَف ُيْمِكُنني إِعاَدُة اْستِْخداِم َأْشياَء في ُغْرَفِة الصَّ  -2

 
أْبَحُث َعْن َأْشياَء َيتِمُّ َتْدويُرها في َبَلِدي.

  oç só``` në` nJCG nh , oô``` uµ` naoCG

بَِتْرشيِد  أْيًضا  الَمَواِرِد  َعلى  ُنحاِفَظ  َأْن  ُيْمِكُننا 
اْستِْخداِمها. 

 

ْيِء. الشَّ اْستِْخداِم  ِمَن  ْقليُل  التَّ ُهَو  َالتَّْرشيُد 
َوَعَدِم  ْرِشيِد  التَّ َعَلى  َنا  َيُحثُّ اْلَحنِيُف  َوِدْيُنُنا 

اإلْسَراِف.
، بَِحْيُث ال َنْحتاُج  ُيْمِكُننا َأْيًضا َتْدويُر َبْعِض اْلَموادِّ

اْلَمَواِرِد في ُصْنِع َموادَّ َجديَدٍة. اْستِْخداِم  إِلى 

َشْيٍء  باْستِْخَداِم  َجديٍد  َشْيٍء  ُصْنَع  َيْعني  التَّْدويرُ 
َوَتْدويُرُه  اْلَقديِم  اْلَوَرِقِ  اْستِْخداُم  ُيْمِكُننا  َقديٍم. 

َوَرِقٍ َجديٍد. لُِصْنِع 
ْنُع �َشْيٍء َجديٍد ِمْن �َشْيٍء َقديٍم  التَّْدويُر �شُ  ↑

ُم�ْشَتْهلٍَك.
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ْقِويُم التَّ



117

ُع َو�سُّ االإْثَراُء َوالتَّ

َاْلُمحاَفَظُة َعلى اْلماِء
ْفَلْيِن. الطِّ ُسُلْوِك  ِفي  َرْأيي  َوُأَب�يُِّن  وَرَة  الصُّ َأْقَرُأ 

َأْنَصُحُهَما؟ بَِم 

َماًء  النَّاُس  ِفيَها  َيْسَتْهِلُك  ُأْخَرى  َمَجاالٍت  َتَتَناَوُل  تِي  الَّ الَمْوُضوَعاِت  َبْعَض  أْقَرُأ 
لِْلَماِء. اْستِْهالِكِهْم  ِمن  ُدوا  ُيرشِّ َأْن  َيْمِكُنُهْم  َكْيَف  ُن  وَأَتَبيَّ ُدْوَن َضُروَرٍة.  َكثِيًرا 
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ُأْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة باْلَكِلَمِة َأو الِعَبارِة اْلُمناِسَبِة:   

ْرَبُة َجميُعها ...........................................  خوُر، َوالتُّ َاْلماُء، َوالصُّ  -1

ى ...........................................  ِعْنَدما ُيْصبُِح اْلَهواُء َواْلماُء َغْيَر َنِظْيَفْيِن، َفإِنَّ َهذا ُيَسمَّ   -2

ي َذلَِك ...........................................  ًة ُأْخرى، َفإِنَّنا ُنَسمِّ ِعْنَدما َنْسَتْخِدُم اأَلْشياَء َمرَّ  -3

ى ............................................................  ْقليُل ِمَن اْستِْعماِل اْلماِء في اْلَبْيِت ُيَسمَّ التَّ   -4

ِل ال�َساِد�س ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

   

َتْرشيًدا
َمَواِرُد َطبيعّيٌة

ًثا َتَلوُّ

إِعاَدَة اْستِْخداٍم
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الَِيِة: ُأِجْيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ
باتاِت؟ ْرَبِة للنَّ ُة التُّ يَّ َما أَهمِّ   -5

ُد اْستِْهالَك اْلَوَرِقِ الذي أْسَتْخِدُمُه  . َكْيَف ُأَرشِّ ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ  -6

في اْلَمْدَرَسِة؟
ِة اّلتي اْسَتْخَدْمُتها َأْمِس. أْعَمُل قائَِمًة بالَمَواِرِد الّطبيِعيَّ   -7

         

لِماذا َيِجُب َعَلْيَنا اْلُمحاَفَظُة َعلى َمَواِرِد األْرِض؟    -8
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لَمُة َال�سَّ

الَمُة داِخَل الَمْنِزِل  َالسَّ
َفَأَنا: اْلَمْنِزل،  َداِخَل  أْجِل َسالَمتِي  ِمْن 

• ال أْلِمُس اأَلْشياَء اْلَخِطَرَة. َوبُِسْرَعٍة، أخبر َعْنَها 
اْلِكَباِر. َأَحَد 

ُق شيًئا ال أْعِرُفُه. • ال أَتَذوَّ
• أْخُرُج بُِسْرَعٍة في حاَلِة ُحُدْوِث َحِريٍق.

فإنَّني  اللُه،  َر  َقدَّ بَِمالبِِسي، ال  الّناُر  اْشَتَعَلِت  وإِذا 
على  أَتَدْحَرُج  ُثمَّ  األْرِض،  إلى  َوأْنِزُل  ُف،  أَتَوقَّ

ُأْطِفَئَها    لَِكْي  بُِسرَعٍة  األْرِض 

↑ اأَنا ل اأْلَم�ُش َهِذِه الأَ�ْشياَء.

ٌف قُّ َتوَّ

ُنُزول إلى األْرِض

َتَدْحُرٌج

�اِر َأَم�اَم َأْقِرَبائِ�ي؛ َأِق�ُف،  ُب َعَل�ى إِْطَف�اِء النَّ أَت�َدرَّ
َوَأْنَحنِي، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى األْرِض بُِس�ْرَعٍة.  

ُب ُأَجرِّ
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الَمُة خاِرَج الَمْنِزِل َالسَّ
الَِيَة: التَّ اْلَقواِعَد  بُِع  أتَّ َفَأَنا  الَمْنِزِل،  َخاِرَج  َساَلَمتِي  أْجِل  ِمْن 

اْلَمـــكاِن  ِمـــَن  ـــاِرَع  ال�شَّ اأْقَطـــِعُ   ↑
�ِش ِلْلُم�شاِة. اْلُمَخ�شَّ

ّراَجِة اْلَهواِئيَِّة. ↑ اأْلَب�ُش اْلخوَذَة ِعْنَد ُركوِب الدَّ

يَِّة. يا�شِ ْعَبِة الرِّ ِبُع َقواِعَد اللُّ ّياَرِة.↑  اأتَّ ↑ اأ�َشُع ِحزاَم الأَماِن ِعْنَد ُركوِب ال�شَّ

ُحها. ُتَوضِّ َلْوَحًة  وأْرُسُم  ابَِقِة،  السَّ اْلَقواِعِد  إِْحَدى  أْخَتاُر   

ُب ُأَجرِّ

121



َطَلحاُت َاْلُم�سْ

ُيْمِكُنني  ُأْخرى.  ًة  َمرَّ ْيِء  الشَّ اِْستِْخداُم  ااِلْستِْخداِم:  إِعاَدُة 
اْلفاِرَغِة. َوالَقواريِر  اْلُعَلِب  اِْستِْخداِم  إِعاَدُة 

َواْلَهواَء  ْمِس  الشَّ َضْوَء  َتْسَتْخِدُم  الَّتي  باِت  النَّ َأْجزاُء  َاأَلْوراُق: 
وَأْبَعاِدَها. وَأْشكالِها  َأْلَوانَِها  في  اأَلْوراُق  َتْخَتِلُف  الِغذاَء.  لَِتْصَنَع 

اْلفاصوْلياِء  َنباُت  ُظُهْوِرَها.  ِل  َأوَّ ِعْنَد  ِغْيَرُة  الصَّ ْبَتُة  النَّ َاْلباِدَرُة: 
باِدَرًة. ُيَعدُّ  غيُر  الصَّ

َاْلَبْذَرُة  َجديًدا.  َنباًتا  لُِيْعِطَي  َيْنمو  الَّذي  باِت  النَّ ُجْزُء  َاْلَبْذَرُة: 
َشَجَرَة  َفَتِصْيَر  َتْنُمَو  َأْن  ُيْمِكُن  اَلْخوِخ  َثَمَرِة  داِخَل  التي 

ْخوٍخ.
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ُر، َوال َتْحتاُج إِلى  َتَتَغيَّ ِة: أْشَياُء اَل َتْنمو َوال  األْشَياُء َغْيُر اْلَحيَّ
. َغْيُر َحيٍّ ْخُر َشْيٌء  َالصَّ َواْلماِء.  َواْلَهواِء  اْلِغذاِء 

َأِو  باِت  النَّ ِمَن  الواِحِد  ْوِع  النَّ َأْفراِد  َجميِع  َمْوُت  َااِلْنِقراُض: 
ُمْنَقِرٌض. َحَيواٌن  ْيَناُصوُر  الدَّ اْلَحَيواِن. 



اْستِْهالِك  َتْرشيُد  ُيْمِكُنني  َقليٍل.  بِِمْقداٍر  ْيِء  الشَّ اِْستِْخداُم  َالتَّْرشيُد: 
َأْسنانِي. َتنْ�ظيِف  أْثناِء  في  ْنبوَر  الصُّ ُأْقِفُل  ِعْنَدما  اْلماِء 

ُث  َتَلوُّ اْليابَِسِة.  َأِو  اْلماِء  َأِو  اْلَهواِء  في  ٌة  ضارَّ َأْشياُء  ُث:  َلوُّ َالتَّ
بِاْلَحَيواناِت. َيُضرُّ  اْلماِء 
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اْلماِء. َوفي  اْليابَِسِة  َعلى  َيعيُش  َحَيواٌن   : اْلَبرمائيُّ

ْرَبُة ِمْن ُفَتاِت  ُن التُّ َبَقُة الُعْلَيا ِمْن َسْطِح الَيابَِسِة. َتَتَكوَّ ْرَبُة: الطَّ َالتُّ
ٍة.  وَحَيَوانِيَّ ٍة  َنَباتِيَّ وَبَقاَيا  اْلَماِء،  وِمَن  واْلَهَواِء،  ْخِر،  الصَّ

ُيْمِكُنني  َقديٍم.  َشْيٍء  باْستِْخداِم  َجديٍد  َشْيٍء  ُصْنُع  َالتَّْدويُر: 
جاِج. َوالزُّ َوالبالْستيِك  اْلَوَرِق  َتْدويُر 

اْلَفْرُو. َأِو  ْعُر  الشَّ ِجْسَمُه  ي  ُيَغطِّ َحَيواٌن   : ْدييُّ الثَّ



َطَلحاِت َاْلُم�سْ
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ِمْنها  وتْمَتصُّ  ْرَبِة  التُّ في  ُته  ُتَثبِّ اّلتي  باِت  النَّ َأْجزاُء  اْلُجذوُر: 
ِفْيِه. ائَِبَة  الذَّ َواألْمالَح  الَماَء 

اْلُبذوَر. ُن  ُيَكوِّ الذي  باِت  النَّ ُجْزُء  ْهَرُة:  الزَّ

اْلَحراِشُف. ُتَغّطيِه  ِجْلٌد جافٌّ  َلُه  َحَيواٌن  الّزاِحُف: 

َطَلحاُت َاْلُم�سْ

ِمَن  اأُلكسجيَن  َيْأُخُذ  َمَكِة،  السَّ ِجْسِم  ِمْن  ُجْزٌء  َاْلَخياشيُم: 
اْلماِء. في  َس  لَِتَتَنفَّ اْلَخياشيَم  َمَكُة  السَّ َتْسَتْخِدُم  اْلماِء. 

َمْوُتُه.  ُثمَّ  َوَعْيُشُه،   ، اْلَحيِّ اْلَمْخلوِق  ُنُموُّ  ِهَي  اْلَحياِة:  َدْوَرُة 
اْلَبْذَرِة. اْلفاصوْلياِء من  َنباِت  َحياِة  َدْوَرُة  َتْبدُأ 

ُة  اْلَحيَّ اْلَمْخلوقاُت  فيِه  َتْحُصُل  َترتيٌب  ُة:  اْلِغَذائِيَّ ْلِسَلُة  َالسِّ
ْلِسَلِة  السِّ ِمَن  ُجْزٌء  اْلَحَيواناِت  َجميُع  َمْوِطنِها.  في  اْلِغذاِء  َعلى 

ِة. اْلِغذائِيَّ



كثَيرٌة. َنَباَتاٌت  ِفيِه  َوَرْطٌب،  َحارٌّ  َمكاٌن  الَغاَبُة: 
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يُش. الرِّ ِجْسَمُه  َوُيَغّطي  َوَجناحاِن،  ِرْجالِن  َلُه  َحَيواٌن  ائُِر:  الطَّ

. َمكاٌن َجافٌّ َوحارٌّ ْحراُء:  الصَّ

َأْو أْكَثَر. ٌن ِمْن َمْعِدٍن َواِحٍد  ْخُر: َشْيٌء َغْيُر َحيٍّ ُمَكوَّ الصَّ

َمالَِحٌة. ِمياٌه  َتْمَلُؤُه  َوَعِمْيٌق،  ا  ِجدًّ َواِسٌع  َمكاٌن  َاْلُمحيُط: 

إِلى  َوَتْحتاُج  ُر،  َوَتَتَغيَّ َتْنمو  َمْخلوقاٌت  ُة:  اْلَحيَّ َاْلَمْخلوقاُت 
. َمْخلوٌق َحيٌّ اْلبِْنُت  َهِذِه  َتعيَش.  لِكي  َواْلماِء  َواْلَهواِء  اْلِغذاِء 



َطَلحاُت َاْلُم�سْ
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َجميُع  اأَلْرِض.  في  يوَجُد  َوُصْلٌب  َحيٍّ  َغْيُر  َشْيٌء  َاْلَمْعِدُن: 
َمعاِدَن. ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ خوِر  الصُّ

ُة: َمكاٌن َواِسٌع فيِه َكثيٌر ِمَن اأَلْعشاِب. َاأَلرانُِب  َاْلِمْنَطَقُة اْلُعْشبِيَّ
ِة. اْلُعْشبِيَّ اْلَمناِطِق  في  َتعيُش 

اأَلْرِض  ِمَن  َعَلْيها  نْحُصُل  الَّتي  اأَلْشياُء  ُة:  بيعيَّ الطَّ الَمَواِرُد 
. َطبيعيٌّ َمْوِرُد  خوُر  َالصُّ َونْسَتْخِدُمها. 

َمْوِطٌن  َاْلغاَبُة  ُة.  اْلَحيَّ اْلَمْخلوقاُت  فيِه  َتعيُش  َمكاٌن  َاْلَمْوِطُن: 
َواْلَحَيواناِت. باتاِت  النَّ ِمَن  لَِكثيٍر 


