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َمُة الُمَقدِّ

تَِها َوَكوُن َأَحِد التَِزاَماِت  يَّ َهمِّ ُعوِديِة بَِتطِويِر َمَناِهِج التَّعِليِم َوَتْحِديثَِها أِلَ َيِة السُّ َيْأتِي اْهتَِماُم الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ِة  ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت اأَلَساِسيَّ َرٍة ُتَركِّ ٍة ُمَتَطوِّ ُعوِديِة )2030( ُهَو: "إِْعَداُد َمَناِهٍج َتْعِليِميَّ َيِة السُّ ُرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ِة". ْخِصيَّ بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ

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

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

ِم َوالتَّْعِليِم. َوَقْد َجاَء َهَذا الِكَتاُب فِي ُجْزَأْيِن؛ َيْشَتِمُل ُكلٌّ ِمنُْهَما  ِئيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَمِليَِّة التََّعلُّ ْوُر الرَّ فِيِه الدَّ

ِل شاملًة: النََّباَتات ِمْن َحْولِنَا، الَحَيَواَنات َوَمَساِكنَها، َأْرضنَا. َعَلى َثَلِث َوَحَداٍت؛ َجاَءْت فِي ُجْزِئِه األوَّ

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

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

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

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

َوَر التَّْوِضيِحيََّة الُمَعبَِّرَة،  ِة َبْيَن الطُّلَِّب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحَتَوى الصُّ الَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ

تِي َتْعِكُس َطبِيَعَة الَوْحَدِة َأِو الَفْصِل، َمَع َتْأِكيِد الِكَتاِب فِي َوَحَداتِه َوُفُصولِِه َوُدُروِسِه الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع  الَّ

َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

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

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

ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع َحَياِة الطَّالِِب،  َوالِقَراَءُة الِعْلِميَُّة، َوالرَّ

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع. حَّ َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

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

َواْزِدَهاُرُه.
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ب�ت�ُت ِمْن َحْوِلن� النَّ

8 الَمِة َتْعِليَم�ُت ال�سَّ

َأْحَذُر، َفإِنَّنِي  ِعْنَدما َأَرى َعَلَمَة  
الَِيَة:  التَّ َلَمِة  السَّ َتْعِليَماِت  بُِع  َأتَّ

َم إَذا اْنَسَكَب  ُأْخبُِر الُمَعلِّ
َأْو َوَقـَع َأيُّ  َأيُّ َسـائٍِل، 

َحاِدٍث.

َأْنَتبُِه ِعْنَد اْستِْخَداِم اأَلَدَواِت 
ِة. َجاِجيَّ ِة َواأَلَوانِي الزُّ اْلَحادَّ

َيْطُلُب  ِعْنَدَما  اْلَواِقَيَة  اَرَة  النَّظَّ َأْلَبُس 
َذلَِك. ُم  الُمَعلِّ

ًدا  َجيِّ َيَديَّ  َأْغِسُل 
َنَشاٍط. ُكلِّ  ُأَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة الَمَكاِن َبْعَد 

َوَتْرتِيبِِه.



اْلَوْحَدُة الأُول 

ْمَس َطَواَل النَّهاِر ْمِس لُِتَواِجَه الشَّ اِع الشَّ ُك َزْهَرُة َتبَّ تَتَحرَّ

باتاُت ِمْن َحْوِلنا اأَْوِلَياُء الأُُموِر الِكَراِم:النَّ
�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 اْلِكَتاِبِ ْن�ِسَطِة اإِ ِميِن اأَ ِفْهِر�ُس َت�سْ

   

رقم �ل�سفحةنوع �لن�ساط�لوحدة/�لف�سل

12تهيئة �لف�سل: �أ�سرتي �لعزيزةالأوىل/الأول
55ن�ساط �أ�سريالثانية/الثالث

99ن�ساط �أ�سريالثالثة/اخلام�س
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اْلَوْحَدُة الأُول 

ْمَس َطَواَل النَّهاِر ْمِس لُِتَواِجَه الشَّ اِع الشَّ ُك َزْهَرُة َتبَّ تَتَحرَّ

ب�ت�ُت ِمْن َحْوِلن� النَّ



ُل ُل الأَوَّ اْلَف�سْ
ٌة ُلوق�ٌت َحيَّ ب�ت�ُت َمْ النَّ

12 ُل ُل الأَوَّ اْلَف�سْ

أبدأ اليوم بدراسة الفصل األول، وسنبدأ بتصنيف المخلوقات الحية 
عن األشياء غير الحية، وهذا نشاط يمكن أن ننفذه معًا مع وافر 

الحب: طفلكم/طفلتكم.
النشاط: ساعد طفلك/طفلتك في البحث عن صور لمخلوقات حية 

توجد في بيئتنا المحلية.

اأ�سرتي العزيزة

   َم�َذا اأَْعِرُف َعِن 
َب�َت�ِت؟ النَّ

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

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ُة َعِن الأ�ْسي�ِء  يَّ َكْيَف َتْخَتِلُف الَمْخُلوَق�ُت اْلَ

ِة؟ يَّ َغْيِ اْلَ

�ِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َب�ِت َعَلى َبَق�ِئِه  َكْيَف ُت�َس�ِعُد اأَْجَزاُء النَّ

�؟ َحيًّ

َقاَل َتَعاَلى:



           

يَّةُ اتُ الْحَ لُوقَ خْ الْمَ

تَاجُ إِلَى  تَحْ ــو، وَ نْمُ ــاتٌ تَ وقَ لُ خْ  مَ

. يشَ يْ تَعِ اءِ لِكَ وَ الْهَ اءِ وَ الْمَ اءِ وَ ذَ الْغِ

يَّةِ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ األَشْ

تَاجُ إِلى  ــو، وال تَحْ نْمُ ــيَاءُ ال تَ أَشْ

. اءِ وَ الَ الْهَ اءِ وَ ال الْمَ اءِ وَ ذَ الْغِ

ورُ ذُ الْجُ

بَةِ  رْ التُّ فِي  هُ  تُ بِّ ثَ تُ تِي  الَّ بَاتِ  النَّ اءُ  زَ أَجْ

. اءَ هُ المَ تَصُّ لَ تمْ وَ

اقُ رَ األَوْ

ءَ  وْ مُ ضَ دِ تَخْ تَسْ تِي  الَّ بَاتِ  النَّ اءُ  زَ أَجْ

نَعَ  لِتَصْ اءَ  المَ وَ اءَ  وَ الْهَ وَ سِ  ــمْ الشَّ

. اءَ ذَ الغِ

    



ُل ْر�ُس ْالأَوَّ َالدَّ

14 ْهِيَئُة التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

وَرِة؟    ِة ِفي َهِذِه الصُّ ُة، َوَما اأَلْشَياُء َغْيُر اْلَحيَّ َما اْلَمْخُلوَقاُت الَحيَّ

ُة اْلَمْخلوق�ُت اْلَحيَّ

الرقمي الدر�س  رابط 
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اأْحَت�ُج اإَِلى:

الُخْطَوُة

َحَجٍر 

َنباٍت 

اٍف ِوعاٍء َشفَّ

َماٍء

ُة؟ َوَما األْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

َباِت َوإَِلى اْلَحَجِر. ِفيَم َيَتَشاَبَهاِن؟     ُأَقاِرُن. َأْنُظُر إَِلى النَّ
َوِفيَم َيْخَتِلَفاِن؟

َباِت َواْلَحَجِر      َأَضُع اْلَحَجَر في ِوَعاٍء.  َأْرِوي ُكلًّ ِمَن النَّ
ِة ُأْسُبوٍع.  بِالَماِء لُِمدَّ

  ُأالِحُظ. َماَذا َيْحُدُث؟

؟  ـْيُء َمْخُلوٌق َحـيٌّ َأْم َغْيُر َحيٍّ   َأْسـَتْنتُِج. َهـْل َهذا الشَّ
َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

َواأَلْشَياُء  ُة  الَحيَّ الَمْخُلوَقاُت  َما  5     أَصنُِّف. 

تِي َأَراَها ِفي َمْدَرَستِي؟ ِة الَّ َغْيُر الَحيَّ



ُة؟ َوَما اأَلْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

َباَتـاُت َواْلَحَيَواَنـاُت َأْيًضـا  ، والنَّ َنـا َمْخُلـوٌق َحـيٌّ َأَ

ـُة َتْحَتـاُج إِلى  ـٌة. الَمْخُلوَقـاُت اْلَحيَّ َمْخُلوَقـاٌت َحيَّ

اْلِغـَذاِء َواْلَمـاِء َواْلَهـَواِء؛ لَِكْي َتِعيَش وَتْنُمـَو َوُتْنتَِج 

َأْفَراًدا َجِديَدًة ُتْشبُِه آَباَءَها.

ــِة �ْسَيــ�ُء َغْيــُر اْلَحيَّ ــُة َوالأَ اْلَمْخُلوَقــ�ُت اْلَحيَّ

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َع���ِن  ���ُة  الَحيَّ الَمْخُلوَق���اُت  َتْخَتِل���ُف  َكْي���َف 

الأَ�ْصَياِء َغْيِر الَحيَِّة؟

الُمْفَرَداُت
ُة الَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

الأ�ْصَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة

←

←

16 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ُأْلِصُق ُصـَوًرا لَِبْعِض اْلَمْخُلوَقاِت 

ِة. ْشَياَء َغْيِر َحيَّ ِة َوأِلَ اْلَحيَّ

ـِة َفِهـَي ال َتْنُمـو، لَِذا ـا اأَلْشـَياُء َغْيـُر اْلَحيَّ  أمَّ

ال َتْحَتاُج إِلى اْلِغَذاِء، َوال اْلَماِء، َوال اْلَهَواِء.

ُة َعِن    ِفيـَم َتْخَتِلـُف اْلَمْخُلوَقـاُت اْلَحيَّ
ِة؟ اأَلْشَياِء َغْيِر اْلَحيَّ

ُة؟ َوَما اأَلْشَياُء َغْيُر  َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

وَرِة؟ ِة في َهِذِه الصُّ اْلَحيَّ

وَرَة ال�سُّ ْقَراأُ  اأَ

ْف�ِسيُر17 ْرُح والتَّ ال�سَّ



ْمِس َوالَماِء  َباُت إَِلى َضْوِء الشَّ َيْحَتاُج النَّ
َوالَهَواِء لَِكْي َيِعيَش.

18 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ْقِويُم19 التَّ

اَرُة َمْخُلوٌق َحيٌّ . 1 يَّ َفاِصيُل. َهِل السَّ ئِيَسـُة والتَّ   الِفْكَرُة الرَّ

؟ لِـَماَذا؟  َأْم َشْيٌء َغْيُر َحيٍّ

. َكْيَف َتْخَتِلـُف الَمْخُلوَقاُت الَحيَُّة . 2 ـَؤاُل األََساِسـيُّ  السُّ

َعِن األَْشَياِء َغْيِر الَحيَِّة؟

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ

ٍة. ٍة وَأْشَياَء َغْيِر َحيَّ َأْرُسُم َلْوَحًة َتْحَتِوي َعَلى َمْخُلوَقاٍت َحيَّ



ْر�ُس الثَّ�ني الدَّ

20 ْهِيَئُة التَّ

َب�َت�ُت َواأَْجَزاوؤَُه� َالنَّ

ُتَها ِفي َمَكانَِها؟ َجَرُة؟ َوَما الَِّذي ُيَثـبِّ  لَِماَذا ال َتْسُقُط َهِذِه الشَّ
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ما َأْجزاُء النَّباِت؟

ْرَبِة بِِرْفٍق.  َباَت ِمَن التُّ  1 َأْسَحُب النَّ

َرًة، َوَأْنُظُر إِلى َسـاِق   2   ُأاَلِحُظ. َأْسـَتْخِدُم َعَدَسـًة ُمَكبِّ

َباِت َوَأْوَراِقِه َوُجُذوِرِه. النَّ

َباِت بَأْجَزائِِه اْلُمْخَتِلَفِة.  3 َأَتَواَصُل. َأْرُسُم َشْكًل لِلنَّ

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ًنـا ِمْن َأْجَزاٍء  َباَت ُمَكوَّ ـُه النَّ  4   َأْسـَتْنتُِج. لَِماَذا َخَلَق اللَّ

ُمْخَتِلَفٍة؟

َنَباٍت

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َاْلُخْطَوُة

اأْحَت�ُج اإَِلى:



َباِت؟  َما َأْجَزاُء النَّ

اُق، َواأَلْوَراُق،  َباِت ِهَي: اْلُجُذوُر، َوالسَّ َأْجَزاُء النَّ

َهـذِه  َأْشـَكاُل  وَتْخَتِلـُف  َوالثَِّمـاُر.  َواأَلْزَهـاُر، 

اأَلْجَزاِء ِمْن َنَباٍت إِلى آَخَر. 

َباِت؟  ما َبْعُض َأْجَزاِء النَّ

اأَلْزَهاُر

الُجُذوُر

اأَلْوَراُق

الثَِّماُر
اُق السَّ

الَفَراِوَلِة َنَب�ُت 

وَرِة؟ تِي َأَراَها ِفي الصُّ َباِت الَّ َما َأْجَزاُء النَّ
ْكَل ال�سَّ ْقَراأُ  اأَ

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َب���اِت َعلَ���ى َبَقاِئ���ِه  َكْي���َف ُت�َص���اِعُد اأَْج���َزاُء النَّ

َحيًّا؟

الُمْفَرَداُت
اْلُجُذوُر

اُق ال�صَّ
الأَْوراُق

←

←

22 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



؟  بَاتِ اءِ النَّ زَ ائِفُ أَجْ ظَ ا وَ مَ

نْها  ذُ مِ أْخُ تَ ، وَ بَــةِ رْ بَاتَ فِي التُّ ثَـــبِّتُ النَّ ورُ تُ ذُ الْجُ

. ةَ فِيهِ ائِبَ الحَ الذَ اءَ واألمْ الْمَ

اءَ إِلَى  ذَ الْغِ اءَ وَ لُ الْمَ نْقُ تَ ، وَ اقَ رَ وْ لُ األَ مِ اقُ تَحْ السَّ

 . بَاتِ اءِ النَّ زَ ةِ أَجْ يَّ بَقِ

اءَ  المَ سِ والهواء وَ مْ ءَ الشَّ وْ مُ ضَ دِ ــتَخْ اقُ تَسْ رَ وْ األَ

. اءَ ذَ نَعَ  الْغِ لِتَصْ

؟ بَاتِ اءِ النَّ زَ ائِفُ أَجْ ظَ ا وَ  مَ

ارُ هَ زْ األَ

اقُ رَ وْ األَ

اقُ السَّ

ورُ ذُ الجُ

اءٍ  مَ فِي  ــسِ  فْ رَ الكَ نَبَاتَ  عُ  أَضَ

 . اهُ ا أَرَ مُ مَ سُ أَرْ ، وَ نٍ وَّ لَ مُ

      



v

َباِت؟. 1 ُص. َأِصُف َأْجَزاَء النَّ ُأَلخِّ

َباِت َعَلى . 2 . َكْيَف ُتَسـاِعُد َأْجَزاُء النَّ ـَؤاُل األَساِسيُّ  السُّ

َبَقائِِه َحيًّا؟

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ

َباِت الُمْخَتِلَفَة. َأْعَمُل ُمْلَصًقا ُأَبيُِّن ِفيِه َأْجَزاَء النَّ

َباَتاِت ِمْن َنْبَتٍة إَِلى ُأْخَرى. َتْخَتِلُف َأْشَكاُل النَّ

24 ْقِويُم التَّ



v

َما الَِّذي َيْحَتاُج إَِلْيِه َنَباُت الَماْنُجو 
لَِكْي َيْنُمَو؟

الَماْنُجـو َنَباٌت َجِميـٌل، َوَلِذيـٌذ، َوُمِفيٌد. 

ْفِء َوَضْوِء  َيْحَتاُج َنَباُت الَماْنُجو إَِلى الدِّ

ْمِس َواْلَماِء؛ لَِكْي َيْنُمَو.  الشَّ

تِي  َتْكُثـُر ِزَراَعـُة الَماْنُجو ِفـي اْلَمَناِطِق الَّ

َتَتَواَفُر ِفيَها َحاَجاُتَها.

ُتْشَتَهُر ِمْنَطَقُة َجاَزاَن في الَمْمَلَكـِة 

ِة بِِزَراَعِة الَماْنُجو.  ُعوِديَّ ِة السُّ الَعَربِيَّ

ِزَراَعُة الَم�ْنُجو

ُع25 َو�سُّ اِلإْثَراُء والتَّ



ِل ِل الأَوَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ

ُجُذوٌر 

َأْوَراٌق

َساٌق

وَرِة َواْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة َلَها:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

1 .   

2 . 

3 .  

26 ِل ِل الأَوَّ ُمَراَجَعُة الف�سْ



الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

وَرَتْيِن اآلتَِيَتْيِن؟ َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟. 4 ها َغْيُر َحيٍّ ِفي الصُّ ، َوَأيُّ َأيُّ اْلَمْخُلوَقاِت َحيٌّ

وَرَتْيِن اآلتَِيَتْيِن؟ . 5 َباُت َعَلى َحاَجاتِِه ِفي الصُّ  ُأالِحُظ. َكْيَف َيْحُصُل َهذا النَّ

َباِت، َوَأْذُكُر َوِظيَفَتُه.. 6 ي ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن َأْجَزاِء النَّ َفاِصيُل. ُأَسمِّ ئِيَسُة والتَّ الِفْكَرُة الرَّ

َباَتاِت؟ . 7 َماَذا َأْعِرُف َعِن النَّ

ِل27 ِل الأَوَّ ُمَراَجَعُة الف�سْ



�ِني ُل الثَّ اْلَف�سْ

ُ َب�َت�ُت َتْنُمو َوَتَتَغيَّ النَّ

28 �ِني ُل الثَّ الَف�سْ

َب�َت�ُت؟   َكْيَف َتَتَغيَُّر النَّ
........................ 

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َب�َت�ُت؟ ُ النَّ َكْيَف َتَتَغيَّ

ْر�ُس الثَّ�ن الدَّ
َم� الأََم�ِكُن الُمْخَتِلَفُة الَِّتي َتِعي�ُس ِفيَه� 

َب�َت�ُت؟ النَّ

َقاَل َتَعاَلى:

 عبس



�ِني29 ُل الثَّ الَف�سْ

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

ْهَرُة  الزَّ

ُن  ُيَكـوِّ الَّـِذي  َبـاِت  النَّ ُجـْزُء 

اْلُبُذوَر.

اْلَبْذَرُة

َباِت الَّـِذي َيْنُبُت، ُثمَّ  ُجـْزُء النَّ

َيْنُمو لَِيِصيَر َنَباًتا َجِديًدا.

ْحَراُء الصَّ

َقِليُل   ، ــارٌّ َح ــافٌّ  َج َمــَكــاٌن 

َباِت. النَّ

الَغاَبُة

َمَكاٌن َحـارٌّ َرْطٌب، ِفيِه َنَباَتاٌت 

َكثِيَرٌة َوَطِويَلٌة.



30

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َب�َت�ِت ُنُموُّ النَّ

اِن وثِماَرُه.  مَّ وَرِة َأْزَهاَر َنَباِت الرُّ َأَرى في الصُّ

ُع َأْيَن ُتوَجُد ُبُذوَرُه؟ َأَتَوقَّ
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30 ْهِيَئُة التَّ



31

َكْيَف ُأَصنُِّف اْلُبُذوَر؟

َرِة.  1 ُأالِحُظ. َأْنُظُر إَِلى اْلُبُذوِر بِاْستِْخَداِم اْلَعَدَسِة اْلُمَكبِّ

ُفَها؟  2 ُأَصنُِّف. َأَضُع اْلُبُذوَر في َمْجُموَعاٍت. َكْيَف ُأَصنِّ

ْفُت  ُل اْلَبَياَناِت. َأْعَمـُل َجْدَواًل ُيـَبـيِّـُن َكْيَف َصنَّ  3   ُأَسـجِّ

اْلُبُذوَر، ُثمَّ ُأْلِصُق اْلُبُذوَر َعَلى اْلَجْدَوِل.

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

 4 ُأَقاِرُن. َأيُّ اْلَمْجُموَعاِت َفيَها َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلُبُذوِر؟

اأَْحَت�ُج اإَِلى:

َعٍة ُبُذوٍر ُمَتَنوِّ

َرٍة َعَدَسٍة ُمَكبِّ

الُخْطَوُة
ٍة الِصَقٍة مادَّ

ال�ْسِتْك�َس�ُف31



ْهَرِة؟  ُة الزَّ يَّ َما َأَهمِّ

ُن اْلُبُذوَر.  َباِت ُيَكوِّ ْهَرُة ُجْزٌء ِمْن َأجَزاِء النَّ الزَّ

َباَتاِت.  ُتوَجُد اْلُبُذوُر َداِخَل ثَِماِر َبْعِض النَّ

ثَِماًرا. َفَتِصيُر  َأْزَهاُر الَخْوِخ  ↓ َتْنُمو 

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف َتَتَغيَُّر النََّباَتاُت؟

الُمْفَرَداُت
ْهَرُة الزَّ
الَبْذَرُة
الثََّمَرُة

َدْوَرُة الَحَياِة
الَباِدَرُة

←

←

32 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ُأاَلِحُظ َزْهَرًة، ُثمَّ

َأْرُسُمَها.

َباِت الَِّذي َيْنُبُت، ُثمَّ َيْنُمو لَِيِصيَر  الَبـْذَرُة ُجْزُء النَّ

َنَباًتا َجِديًدا.

َباِت اّلِذي َيْحِمي اْلُبُذوَر. َمَرُة ُجْزُء النَّ الثَّ

َجَرِة. الَخْوِخ َعَلى الشَّ ثَِماُر  َوَتْظَهُر  اأَلْزَهاُر،  ↓ َتْخَتفي 

َداِخَلَها. اْلَبْذَرَة  َتْحِمي  َمَرُة  ↑ الثَّ
  َأْذُكُر ثَِماًرا ُأْخَرى َنأُكُلها.

ْف�ِسيُر33 ْرُح والتَّ ال�سَّ



َبْذَرٌة َنابَِتٌةَبْذَرٌة َلَها ُجُذوٌرَبْذَرٌة

ولَي�ِء اْلَف��سُ َنَب�ِت  َحَي�ِة  َدْوَرُة      

َباَتاُت ِمَن اْلُبُذوِر؟ َكْيَف َتْنُمو النَّ

َباَتاِت ِمَن اْلَبْذَرِة. َتْبَدُأ َدْوَرُة َحَياِة َبْعِض النَّ

ِة َوَعْيَشَها ُثمَّ َمْوَتَها.  َدْوَرُة الَحَياِة َتْعنِي ُنُموَّ الَمْخُلوَقاِت الَحيَّ

ُن الَباِدَرَة.  َتْنُمو اْلَباِدَرُة َوَتِصيُر َنَباًتا َجِديًدا.  َتْنُبـُت اْلَبْذَرُة ُثمَّ َتْنُمـو َوُتَكوِّ

َباُت الَجِديُد ُبُذوًرا. ُن النَّ َوُيَكوِّ

  َما َدْوَرُة َحَياِة َنَباِت الَفاُصولَياِء؟

َكْيَف َيْنُمو َنَباُت اْلَفاُصولَياِء َوَيَتَغيَُّر؟

ْكَل  ال�سَّ ْقَراأُ  اأَ  

34 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ُموَِّباِدَرٌة َنَباٌت ُمْكَتِمُل النُّ

َباِت؟. 1 ُة ُكلٍّ ِمَن اأَلْزَهاِر َوالثِّـَماِر لِلنَّ يَّ ُص. َما َأَهمِّ ُأَلـخِّ

َباَتاُت؟. 2 ُر النَّ . َكْيَف َتَتَغيَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

ُر. ُأالِحُظ َنَباًتا ِفي ِمْنَطَقِة َسَكنِي، َأِصُف َكْيَف َيْنُمو، َوَكْيَف َيَتَغيَّ

ْقِويُم35 التَّ



ْر�ُس الّث�ني الدَّ

َب�َت�ُت ِفي اأََم�ِكَن َكِثيَرٍة َتِعي�ُس النَّ

َباَتاُت  ْحَراِء. َكْيَف َتْنُمو النَّ َباَتاِت ِفي الصَّ َتِعيُش َبْعُض النَّ
؟ ِفي َهَذا الَمَكاِن الَحارِّ الَجافِّ
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36 ْهِيَئُة التَّ



َباِت إِذا َلْم َيْحُصْل َعلى اْلَماِء؟ َماَذا َيْحُدُث لِلنَّ

 1   َأَضـُع َنَباَتْيِن في َمـَكاٍن ُمْشـِمٍس. َوَأْرِوي َأَحَدُهَما 

بِالَماِء، وَأْتُرُك اآلَخَر ُدوَن ماٍء.

َباَتْيِن؟ ُع. َماَذا َسَيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النَّ  2  َأَتَوّقَّ

َة ُأْسُبوٍع. َباَتْيِن ُمدَّ  3  ُأالِحُظ. ُأَراِقُب النَّ

َباَتْيِن. ُل اْلَبَياَناِت. َأْرُسُم َما َيْحُدُث لِلنَّ  4  ُأَسجِّ

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ِة،  َباَتـاِت َيِعيُش في اأَلَماِكـنِ اْلَجافَّ   5  ُأَصنِّـُف. َأيُّ النَّ

ْطَبِة؟ َها َيِعيُش ِفي اأَلَماِكِن الرَّ َوَأيُّ

اأْحت�ُج اإَِلى:

ماٍء

اْلُخْطَوُة

َنباَتْيِن

ال�ْسِتْك�َس�ُف37



َباَتاُت؟ َأْيَن َتِعيُش النَّ

تِي َتِجُد ِفيَها َحاَجاتَِها. َباَتاُت ِفي اأَلَماِكِن الَّ َتِعيُش النَّ

ْحَراِء.  َباَتاِت َتِعيُش ِفي الصَّ َبْعُض النَّ

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
ِت���ي َتِعي�ُش ِفيَها  َم���ا الأََماِك���ُن الُمْخَتِلَفُة الَّ

النََّباَتاُت؟

الُمْفَرَداُت
ْحَراُء ال�صَّ

اْلَغاَبُة

←

←

38 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



َباَتـاِت. َنَباَتـاُت  ، َقِليـُل النَّ ْحـَراُء َمـَكاٌن َجـافٌّ الصَّ

ْحَراِء َلَها َأْجَزاٌء ُتَساِعُدَها َعَلى االْحتَِفاِظ بِاْلَماِء.   الصَّ

َأْنُظـُر إَِلـى َهـِذِه األْوَراِق. َكْيـَف ُتَسـاِعُد 
ْحَراِء؟ َباَت َعَلى الَعْيِش في الصَّ النَّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

ْف�ِسيُر39 ْرُح والتَّ ال�سَّ



َباَتاِت َتِعيُش ِفي اْلَغاَبِة.  َبْعُض النَّ

اْلَغاَب�ُة  َمَكاٌن َرْطٌب َحارٌّ َأو َب�اِرد، ِفيِه َنَباَتاٌت َكثِيَرٌة. 

َنَباَت�اُت اْلَغاَب�ِة َلَه�ا َأْوَراٌق َكبِي�َرٌة، ُتَس�اِعُدَها َعَل�ى 

ائِِد. ِص ِمَن اْلَماِء الزَّ التََّخلُّ

  لِم�اَذا ال َتْس�َتِطيُع َنباَت�اُت اْلَغاَب�ِة اْلَعْي�َش في 
ْحَراِء؟ الصَّ

ْحَراِء؟. 1 َباَتاُت ِفي الصَّ ٌة. َكْيَف َتِعيُش النَّ ٌة َجافَّ ْحَراُء َحارَّ . الصَّ ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ

َباَتاُت؟. 2 تِي َتِعيُش ِفيَها النَّ . َما اأَلَماِكُن الُمْخَتِلَفُة الَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

ُفَها. ِة، َوَأتَعرَّ ْحَراِويَّ َباَتاِت الصَّ  َأْجَمُع َبْعَض النَّ

ُألِصُق ُص�َوًرا لَِنَباَت�اٍت َتِعيُش 
ْحَراِء، َوَنَباَتاٍت َتِعيُش  ِفي الصَّ

ِفي الَغاَبِة؟

40 ْقِويُم التَّ



ُع41 َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

تِي َلَدْيِه ِفي َجْدَوٍل. ُيَصنُِّف َخالٌِد اْلُبُذوَر الَّ

َعٌة ُبُذوٌر ُمَتَنوِّ

ُبُذوُر َخالٍِد

ُبُذوُر اْلَفاُصوْلَياِء 

ْمِس  اِع الشَّ ُبُذوُر َتبَّ

َرِة  ُبُذوُر الذُّ

ْمِر  ُبُذوُر التَّ



42 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

 
ُْ

ر �أََتَذكَّ

ُر ُيَساِعُدنِي َعَلى َحلِّ اْلَمْسَأَلِة. الَجْدَوُل اْلُمَصوَّ

ِقراَءُة الَجْدَوِل 

ْمِس َأْم ِمْن ُبُذوِر الَفاُصولَياِء؟  اِع الشَّ َهْل َلَدى َخالٍِد َعَدٌد َأْكَبُر ِمْن ُبُذوِر َتبَّ

ما َأَقلُّ َعَدٍد ِمَن الُبُذوِر َلَدى َخالٍِد؟

إَِذا َوَجَد َخالٌِد 3 ُبُذُوِر َتْمٍر ُأْخَرى، َفَكْم ُيْصبُِح َلَدْيِه ِمْنها؟



ِل الثَّ�ني ُمراَجَعُةاْلَف�سْ

�ِني43 ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�سْ

وَرِة َواْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة ِفيَما َيِلي:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

َثَمَرٌة

َزْهَرٌة

َباِدَرٌة

ُبُذوٌر

1 . 

4 . 

3 . 

2 . 



ْحَراِء وَنَباَتاُت اْلَغاَبِة، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟. 5 ُأَقاِرُن. ِفيَم َتَتَشاَبُه َنَباَتاُت الصَّ

الَِيَة في َمْجُموَعاٍت: . 6 ُأَصنُِّف. َأَضُع اأَلْشَياَء التَّ

َباِت؟. 7 ُة اأَلْزَهاِر للنَّ يَّ ُص. َما َأَهمِّ ُأَلخِّ

َباَتاُت؟. 8 ُر النَّ  َكْيَف َتَتَغيَّ

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

44 اِني ِل الثَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ



�ِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َيَواَن�ُت َوَم�َس�ِكُنَه�  اْلَ

لِلَحَيَواَناِت َمَساِكُن َتْأِوي إَِلْيَها َوَتْحَتِمي بَِها.



�ِلُث ُل الثَّ اْلَف�سْ
َيوان�ُت ِمْن َحْوِلن� اْلَ

46 �ِلُث ُل الثَّ الَف�سْ

  َمــ�ذا اأَْعِرُف َعِن 
الَحَيَواَن�ِت؟

........................ 
ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َكْيَف َتْخَتِلُف اَلَيَواَن�ُت؟

ْر�ُس الثَّ�ن الدَّ
ي اَلَيَواَن�ُت َح�َج�ِتَه�؟ َكْيَف ُتَلبِّ

قال تعالى:

 النور  



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

الثَّْديِيَّاُت

ْعُر َأِو  ُها الشَّ ي ِجْسـمَ َحَيَواَناٌت ُيَغطِّ

اْلَفْرُو.

الطُُّيوُر

َحَيَواَنـاٌت َلها ِرْجـلِن َوَجَناَحاِن، 

يُش. ي ِجْسَمَها الرِّ َوُيَغطِّ

اْلَمْأَوى

َمَكاٌن آِمٌن َيِعيُش ِفيِه اْلَحَيَواُن.

آكَِلِت األَْعَشاِب

َباَتاِت.  َحَيواَناٌت َتْأُكُل النَّ

�ِلُث47 ُل الثَّ الَف�سْ



اأَْنَواُع اْلَحَيَواَن�ِت
ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

وَرِة؟  َهِل اْلَحَيَواَناُت َجِميُعها ُتْشبُِه الَحَماَم الَِّذي ِفي الصُّ
ُح إَِجاَبتِي. ُأَوضِّ

الرقمي الدر�س  رابط 

www.ien.edu.sa

48 ْهِيَئُة التَّ



َما َأْنَواُع الْحَيَواَناِت؟ 

  1 َأُقصُّ ُصَوًرا لَِحَيَواَناٍت ُمْخَتِلَفٍة.

 َأْحَذُر.  َأْسَتْعِمُل اْلِمَقصَّ بَِحَذٍر. 

  2 ُأَصنُِّف. َأَضُع ُصَوَر اْلَحَيَواَناِت ِفي َمْجُموَعاٍت.

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

َمـَع  َمْجُموَعاتِـي  َتَتَشـاَبُه  ِفيـَم  ُأَقـاِرُن.    3  
َمْجُموَعـاِت ُزَمَلئِـي؟ َوِفيـَم َتْخَتِلُف؟ َوَما 

تِي ُيْمِكـُن إَِضاَفَتَها  الَحَيَواَنـاُت اأُلْخـَرى الَّ

إَِلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة؟ َولَِماَذا؟

اأَْحَت�ُج اإَِلى: 

ِمَقصٍّ

اَْلُخْطَوُة

َمَجّلٍت ُمَتَنّوعٍة
َأْو َشَبَكِة إِْنَترنِت

ال�ْسِتْك�َس�ُف 49



ُيوُر؟  ْديِيَّاُت؟ وَما الطُّ َما  الثَّ

ْديِيَّـاُت َحَيَواَناٌت  اْلَحَيَواَنـاُت َأْنـَواٌع ُمْخَتِلَفٌة. الثَّ

وُف.  ْعُر َأِو اْلَفْرُو أِو الصُّ ي َأْجَساَمها الشَّ ُيَغطِّ

ْديِيَّاِت؛ إنَّها َتِلُد وَتْعَتنِي بِِصَغاِرَها. اإلبُِل ِمَن الثَّ ْديِيَّاِت.↓   اأَلْرَنُب ِمَن الثَّ   ↑

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف َتْخَتِلُف الَحَيَواَناُت؟

الُمْفَرَداُت
الثَّْدِيّياُت

يوُر الطُّ
واِحُف الزَّ

اْلَبْرماِئيَّاُت
الأ�ْصَماُك

اْلَح�َصَراُت

←

←
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ُيوِر؟  ْديِيَّـاُت َعـِن الطُّ  َكْيـَف َتْخَتِلـُف الثَّ

يـُش. َلهـا  ـي َأْجَسـاَمها الرِّ ُيـوُر َحَيَواَنـاٌت ُيَغطِّ الطُّ

َيَراِن. ِرْجَلِن، َوَلَها َجناَحاِن ُيَساِعَداِن َعَلى الطَّ

ُيوُر َتبِيُض. ُيوِر. الطُّ ↑ الُعْصُفوُر ِمَن الطُّ

َعاَمُة. ُهَناك ُطُيوٌر اَل َتِطيُر، ِمْنها النَّ

اُش. َوُهَناَك َثْديِيٌّ َيِطيُر: ُهَو الُخفَّ

اُوُوِس ِريٌش َجِميٌل لِلطَّ   ←
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َواِحُف؟ َوَما الَبْرَمائِيَّاُت؟   َما الزَّ

 . َواِحُف َحَيَواَناٌت َلَها ِجْلٌد َجافٌّ الزَّ

ي َأْجَساَمَها َحَراِشُف. َوُيَغطِّ

ي ِجْسَمَها ِدْرٌع َتْحِميَها. َواِحِف ُيَغطِّ َوَبْعُض الزَّ

  َأْذُكُر َأْسَماَء َزَواِحَف ُأْخَرى.

ي ِجْسَمَها ِدْرٌع َتْحِميَها َلْحَفاُة ُيَغطِّ السُّ

ى ِجْسَمُه َحَراِشُف التِّْمَساُح ُيَغطِّ

ي ِجْسَمه َحَراِشُف ْعَباُن ُيَغطِّ الثُّ
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 اْلَبْرَمائِيَّاُت َحَيَواَناٌت َتْسَتِطيُع الَعْيَش ِفي اْلَماِء 

وَعَلى اْلَيابَِسِة. وُمْعَظُم الَبرَمائِيَّاِت َلَها ِجْلٌد ناِعٌم 

َرْطٌب. 

ْفَدُع َحَيَواٌن َبْرَمائِيٌّ الضِّ

َل،  َأِصـُف َحَيوانِـي الُمَفضَّ

َأْن  ُزَمَلئِـي  إَِلـى  َوَأْطُلـُب 

َيْعِرُفوُه.
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َما اأَلْسَماُك؟ َوَما اْلَحَشَراُت؟ 

ي   اأَلْسَماُك َحَيَواَناٌت َتِعيُش ِفي اْلَماِء، َوُيَغطِّ

َأْجَساَمَها ُقُشوٌر.

َباَحِة،  اِك َزَعانُِف ُتَساِعُدَها َعَلى السِّ ْسـمَ لِْلَ

ِس. َنفُّ َوَخَياِشيُم ُتَساِعُدَها َعَلى التَّ

َمَكِة اأَْجَزاُء ال�سَّ

.↑ َمْجُموَعُة َأْسَماٍك

 َخَياِشيُم

 َزَعانُِف

َعانِِف لَِلْسماِك؟ َما َفائَِدُة الزَّ

ورَة اأْقَراأُ ال�سُّ
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ْمَلُة َحَشَرٌة؟ لَِماَذا؟   َهِل النَّ

ُن َأْجَس�اُمَها ِمْن َثالَث�ِة َأْجَزاٍء،  اْلَحَش�َراُت َحَيَواَناٌت َتَتَكوَّ

ْمُل َواْلَفَراُش ِمَن اْلَحَشَراِت. َوَلَها ِستُّ َأْرُجٍل. النَّ

الَعَناِكُب َلْيَسْت ِمَن الَحَشَراِت؛ أَلنَّ َلَها َثَمانَِي َأْرُجٍل.

الَعْنَكُبوُت

َنْمَلٌة

 ُأَقاِرُن. َأْخَتاُر َحَيَواَناٍت ُمْخَتِلَفًة، َوَأْذُكُر َعَدَد َأْرُجِل ُكلٍّ ِمْنَها.. 1

. َكْيَف َتْخَتِلُف الَحَيَواَناُت؟. 2 َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

الُعُلوُم َواْلَفنُّ 

َرًة، ُثمَّ َأْرُسُم َما َأَراُه.  َأْنُظُر إَِلى ُصَوِر َحَشَراٍت ُمْخَتِلَفٍة ُمْسَتْخِدًما َعَدَسًة ُمَكبِّ

ٌة َفَراشَّ

اعرض على طفلك/طفلتك صورًا لحيوانات مختلفة في شبكة 
اإلنترنت وساعده في تصنيفها حسب ما تعلمه في الدرس.

ن�ساط �أ�سري
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اْلَحَيَواَن�ُت َوَح�َج�ُتَه�

�ِني ْر�ُس الثَّ الدَّ الرقمي الدر�س  رابط 

www.ien.edu.sa

َماَذا َيْأُكُل اْلَماِعُز؟ َوَما الَِّذي ُيَساِعُدُه َعَلى َتَناُوِل َطَعاِمِه؟
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َجَزٍر

ِمْرآٍة

َكْيَف ُتَساِعُدنِي َأْسَنانِي َعَلى َتناُوِل اأَلْطِعَمِة الُمْخَتِلَفِة؟

 1  ُأالِحـُظ. َأَتناَوُل َأْطِعَمًة ُمْخَتِلَفًة َوَأَنـا َأْنُظُر في اْلِمْرآِة؛ 

ألْعِرَف َأيَّ َأْسنانِي اْسَتْخَدْمُت في َتناُوِل ُكلِّ َطَعاٍم.

َعـاِم الَّـِذي اَل َأْعِرُفـُه َقْبـَل َأْن    َأْحَذُر.َأْسـَأُل َعـِن الطَّ

َأَتَناَوَلُه.

تِي اْسَتْخَدْمُتها ِفي َتَناُوِل ِطَعاِمي؟  2 َما اأَلْسَناُن الَّ

 3  ُأَقاِرُن. َأْنُظُر إِلى َشْكِل َأْسـَنانِي: لَِماَذا َيْخَتِلُف َبْعُضَها 

َعْن َبْعٍض؟

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

. َأيَّ اأَلْسـَناِن َأْسـَتْخِدُم آِلُكَل ِقْطَعًة ِمَن  ـعُ   4  َأَتَوقَّ
ْحِم؟ لَِماَذا؟ اللَّ

ُفشاٍر

َفٍة فاِكَهٍة ُمَجفَّ

1اَْلُخْطَوُة

اأَْحَت�ُج اإَِلى: 
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َما َحاَجاُت اْلَحَيَواَناِت؟ 

َعاِم،  ٌة، َتْحَتاُج إَلـى الطَّ اْلَحَيَواَنـاُت َمْخُلوَقـاٌت َحيَّ

َواْلَمـاِء، َواْلَهـَواِء، َواْلَمْأَوى لَِكْي َتِعيـَش. اْلَمْأَوى 

َمَكاٌن آِمـٌن َيِعيُش فيِه اْلَحَيـَواُن. َتِعيُش اْلَحَيواناُت 

فـي َأماِكَن ُمْخَتِلَفـٍة؛ َفَبْعُضها َيِعيُش َعلى اْلَيابَِسـِة، 

َوَبْعُضها اآلَخُر َيِعيُش ِفي اْلَماِء.

َتْحتاُج الَحَيَواناِت إلى َمْأًوى.

َما الَِّذي َتْحَتاُج إَِلْيِه الَحَيَواَناُت لَِكْي َتِعيَش؟  

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َكْيَف ُتلَبِّي الَحَيَواَناُت َحاَجاِتَها؟

الُمْفَرَداُت
اَْلَماأْوى

الَخَيا�ِصيُم
َئَتان الرِّ

اآِك�لُت الأَْع�ص�اِب
اآِكلُت اللُُّحوِم

←

←
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ـُة ُتَسـاِعُد الَحَيَواَنـاِت  األَْرُجـُل اْلَقِويَّ
ْكِض لِْلُحُصوِل َعلى َطعاِمها. َعَلى الرَّ

َيَراِن  ُيوَر َعَلى الطَّ ↑ اأَلْجنِحُة ُتَساِعُد الطُّ
لِْلَبْحِث َعْن َطَعاِمَها.

َعاِم؛ َوَذلَِك بَِتْحِريِك  الَحَيَواَناُت َيُدلُّ َبْعُضَها َبْعًضا َعَلى َمَكاِن ُوُجوِد الطَّ
نِة. َأْجَساِمَها، َأْو بِإِْصَداِر َأْصَواٍت، َأْو بَِتْرِك َرَوائَِح ُمَعيَّ

َكْيَف َتْحُصُل اْلَحَيَواَناُت َعَلى َحاَجاتَِها؟

َأْجزاُء ِجْسـِم اْلَحَيَواِن ُتَساِعُدُه َعَلى َتْلبَِيِة َحاَجاتِِه لَِكْي 

َيِعيَش.
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ُتَسـاِعُد  َكْيـَف  َأْسـَتْقِصي. 
الُمْخَتِلَفُة  اْلَحَيـَواِن  َأْجـَزاُء 

َعَلى ُحُصولِِه َعَلى الِغَذاِء؟

ِس. َنفُّ لِْلَحَيَواَناِت َأْجَزاٌء ُتَساِعُدَها َعَلى التَّ

ِس ِفي الَماِء،  َنفُّ َفالَخَياِشـيُم ُتَساِعُد اأَلْسـَماَك َعَلى التَّ

ِس. َنفُّ َئَتان ُتَساِعُد َحَيَواَناٍت ُأْخَرى َعَلى التَّ َوالرِّ

لِْلَحَيَواَناِت َأْجَزاٌء ُتَساِعُدَها َعَلى َتَناُوِل َطَعاِمَها، ِمْنَها 

اأَلْسَناُن.

الفِيُن َثْديِيَّاٌت َتِعيُش فِي الُمِحيِط، وَلها ِرَئَتاِن. ← الدَّ

َأْسنَاُن النَِّمِر ُتَساِعُده َعَلى َتنَاُوِل َطَعاِمِه. ←

  َأيُّ َأْجـَزاِء الَحَيَواَناِت ُيَسـاِعُدَها لَِتْحُصَل َعَلى 
ِغَذائَِها؟
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َحٌة  ُمَسطَّ َأْسَناٌن  َلَها  اأَلْعَشاِب  آِكلُت   ↑
َعاِم َوَطْحنِِه. ُتَساِعُدَها َعَلى َمْضِغ الطَّ

َباَتاِت؟  َأيُّ اْلَحَيواناِت يْأُكُل النَّ

َتْأُكُل اْلَحَيَواَناُت الطََّعاَم لَكْي َتْحُصَل َعلى الطَّاَقِة. 

َبْعـُض الَحَيـَواَناِت َتـْأُكُل النََّباَتاِت َفَقـْط. َولَِذلَِك 

ى آكِـَلِت األَْعَشــاِب. األََرانِـُب َواْلُخُيوُل  ُتَسـمَّ

ِمْن آِكلِت األَْعَشاِب.

َحُة آِكلِت اأَلْعَشاِب َعَلى َتَناُوِل َطَعاِمَها؟  َكْيَف ُتَساِعُد اأَلْسَناُن اْلُمَسطَّ

ْف�ِسيُر61 ْرُح والتَّ ال�سَّ
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الأَ�ْسَن�ُن

ُحوَم؟ َأيُّ اْلَحَيَواَناِت َتْأُكُل اللُّ

َتـْأُكُل َبْعـُض اْلَحَيَواَنـاِت َحَيواَنـاٍت ُأْخـَرى، َولَِذلَِك 

ُحوِم. ى آِكلِت اللُّ ُتَسمَّ

ٌة ُتَسـاِعُدها َعلَى َتْقِطيِع  حوِم َلها َأْسـناٌن َحادَّ آِكلُت اللُّ

ْحِم َوَتْمِزيِقِه.  اللَّ

 

ِمِر  ُأَقاِرُن َبْيَن َأْسَناِن النَّ

َوَأْسَناِن اْلِحَصاِن.

َكْيَف ُتَساِعُد َهِذِه اأَلْسَناُن آِكلِت 
ُحوِم َعَلى َتَناُوِل َطَعاِمَها؟ اللُّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ
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ُحوِم َلَها َمَخالُِب  َبْعُض آِكلِت اللُّ
ٌة ُتَساِعُدَها َعَلى َتناُوِل َطَعاِمَها. َحادَّ

ِمُر َعلى َطَعاِمِه، وَكْيَف َيْأُكُلُه؟. 1 ُأَرتُِّب اأَلْشَياَء. َأِصُف َكْيَف َيْحُصُل النَّ

. َكْيَف ُتَلبِّي الَحَيَواَناُت َحاَجاتَِها؟. 2 َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

َحُة  الُعُلوُم َو�ْل�صِّ

لَِماَذا َيِجُب َعَليَّ َأْن َأْعَتنَِي بِأْسَنانِي؟
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64 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

َماَذا َتْأُكُل الَحَيَواَناُت؟

تِي َتْأُكُلَها الَحَيَواناُت الُمْخَتِلَفُة. َأْبَحُث َعْن َأْنواِع اأَلْطِعَمِة الَّ

َم�َذا اأَْعَمُل ←

وَرَتيِن َأْدناُه. َكيَف َتَتَشاَبُه الَحَيَواَناُت؟   1  ُأقاِرُن. َأْنُظُر إَِلى الصُّ

َوَكيَف َتْخَتِلُف؟

َبَقَرٌة
َنِمٌر

ِذي َيْأُكُلُه الَحَيواُن فِي ُكلِّ ُصوَرٍة؟   2  َأْسَتنْتُِج. َما َنوُع الطَّعاِم الَّ

َوَكيَف َعَرْفُت َذلَِك؟

تحت�ُج اإلى:

ُصَوِر َحَيَواناٍت

َصْلَصاٍل

َبَقَرٌة َنِمٌر

َماِذِج ِقَطِع النَّ



َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�َصاِئيٌّ

ُع65 َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

ْسناِن  َماِذِج لَِعَمِل َنُموَذٍج أِلَ ْلَصاَل َوِقَطَع النَّ  3  َأْعَمُل َنُموَذًجا. َأْسـَتْعِمُل الصَّ

ُحوِم َوَأْسَناِن آِكلِت اأَلْعشاِب. آِكلِت اللُّ

3اْلُخْطَوُة

ـُر  تِي َيْمَتِلُكَها ُكلُّ َحَيَواٍن، َوُأَفسِّ ُح لُِزَملئِي َنْوَع اأَلْسـَناِن الَّ  4  َأَتَواَصُل. ُأَوضِّ

َذلَِك.

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر ←

ُأالِحُظ.  َأُزوُر َمْتَجـًرا لِْلَحَيَوانـاِت اأَللِيَفـِة َأْو َحِديَقَة َحَيـَواٍن، َوُأالِحُظ َكيَف 

َتْأُكُل الَحَيَواناُت َطَعاَمَها.



66 �ِلِث ِل الثَّ ُمَراَجعُة الَف�سْ

�ِلِث ِل الثَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�سْ

َبْرَمائِيٌّ

َطائٌِر

َسَمَكٌة

َحَشَرٌة

َثْديِيٌّ

َزاِحٌف

وَرِة واْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة. َأِصُل َبْيَن الصُّ

1 . 

3 .

5 .

2 . 

4 .

6 .



67 �ِلِث67 ِل الثَّ ُمَراَجعُة الَف�سْ

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

تِي َتْسَتْخِدُمَها اْلَحَيَواَناُت اْلُمْخَتِلَفُة لَِتْلبَِيِة َحاَجاتَِها؟. 7 ُص. َما َأْجَزاُء اْلِجْسِم الَّ ُأَلخِّ

ائُِر اْلَفَراَشَة، َوِفيَم َيْخَتِلُف َعْنَها؟. 8 الَِيَتْيِن. ِفيَم ُيْشبُِه الطَّ وَرَتْيِن التَّ ُأَقاِرُن. ُأاَلِحُظ الصُّ

 َماَذا َأْعِرُف َعِن اْلَحَيَواَناِت؟ . 9



اأََماِكُن الَعْي�ِش

اِبُع ُل الرَّ اْلَف�سْ

68 اِبُع ُل الرَّ الَف�سْ

  اأَْيَن َتِعي�ُس اْلَحَيوان�ُت؟
........................ 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
َم� الَِّذي َيِعي�ُس يف َمَواِطِن الَي�ِب�َسِة؟

�ِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َم� الَِّذي َيِعي�ُس يف َمَواِطِن الَم�ِء؟

 النحل

َقاَل َتَعاَلى:



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

اْلَمْوطُِن 

ُة. َمَكاٌن َتِعيُش ِفيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

اْلِمنَْطَقُة اْلُعْشبِيَُّة

َمَكاٌن َواِسٌع ِفيِه َكثِيٌر ِمَن اأَلْعَشاِب.

اْلُبَحْيَرُة

َمَكاٌن ِفيِه ِمَياٌه َعْذَبٌة ُتِحيُط بِِه اْلَيابَِسُة.

اْلُمِحيُط

ا َوَعِميـٌق، َتْمَلُؤُه  َمَكاٌن َواِسـٌع ِجـدًّ

ِمَياٌه َمالَِحٌة.

اِبُع69 ُل الرَّ الَف�سْ



َمَواِطُن َعَلى اْلَي�ِب�َسِة

ُل ْر�ُس الأَوَّ    الدَّ

تِي َتِعيُش في  َباَتاِت َواْلَحَيواَنـاِت الَّ َمـا َأْنَواُع النَّ
ْحَراِء؟ َمْوِطِن الصَّ
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َأْيَن َتِعيُش اْلَحَيَواَناُت؟

ِت َوَأَماِكِن   1 ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إِلى ُصَوِر َحَيَواَناٍت ِفي الَمَجلَّ

َعْيِشَها.

ـا اَلَحْظُتُه َحـْوَل الَحَيَواَناِت   2 َأَتَواَصـُل. ُأْخبِـُر َزِميِلي َعمَّ

َوَأَماِكِن َعْيِشَها.

 3  َأُقصُّ ُصـَوًرا َعِن الَحَيَواَناِت َوَأَماِكِن َعْيِشـَها َوُأْلِصُقَها 

ٍة. َعَلى َوَرَقٍة َخاِرجيَّ

ا.   َأْحَذُر. َقْد َيُكوُن الِمَقصُّ َحادًّ

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

 4  َأْسَتْنتُج. لَِماَذا َتِعيُش الَحَيَواَناُت المْخَتِلفُة 

ِفي َأَماِكَن ُمْخَتِلفٍة؟

اأَْحت�ُج اإَِلى:

ِمَقصٍّ

اَْلُخْطَوُة

َمَجّلٍت ُمَتَنّوعٍة
َأْو َشَبَكِة إِْنَترنِت

َأْقَلِم َتْلِويٍن 

ٍة الِصَقٍة َمادَّ

ال�ْسِتْك�َس�ُف71



ْحَراِء؟ َما َمْوِطُن الصَّ

َأ َلَها  ُه - ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى - الَحَيَواَناِت، َوَهيَّ َخَلَق اللَّ

ْحَراُء.  َمَواِطَن ُمْخَتِلَفًة. َوِمْن َهِذِه الَمَواِطِن الصَّ

اْلَمْوِطُن ُهَو اْلَمَكاُن الَِّذي 

َتِعيُش فِيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة. 

ْحَراِء َنَباَتاٌت  َتِعيُش ِفي الصَّ

َوَحَيَواناٌت. 

ْحَراِء َمْوِطُن ال�سَّ

ْحَراِء َباَتاِت َوالَحَيَواَناِت ِفي الصَّ َتِعيُش َبْعُض النَّ

ْحَراِء. ي َحَيَواَناٍت َأْو َنَباَتاٍت َتِعيُش ِفي الصَّ   ُأَسمِّ

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َما الَِّذي َيِعي�ُش ِفي َمَواِطِن الَياِب�َصِة؟

الُمْفَرَداْت
اْلَمْوِطُن

ُة اْلِمْنَطَقُة اْلُع�ْصِبيَّ
اْلَغاَبُة

←

←

72 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

←
ْحَراِء.  َحالِي فِي الصَّ َتِعيُش السَّ



ٌد لِْلَحَيَواَناِت. ِة َأْعَشاٌب َكثِيَرٌة، َوِهي ِغَذاٌء َجيِّ في الِمْنَطَقِة الُعْشبِيَّ

َما َمْوِطُن الِمْنَطَقِة الُعْشبِيَِّة؟

ُة؛  ِمـَن الَمَواِطـِن َأْيًضـا اْلِمْنَطَقُة اْلُعْشـبِيَّ

َوِهَي ِمْنَطَقٌة َواِسـَعٌة ِفيَها َأْعَشاٌب َكثِيَرٌة، 

َتْخَتبُِئ ِفيَها اْلَحَيَواَناُت لَِتْبَقى آِمَنًة.

ُز الِمْنَطَقُة الُعْشبِيَُّة؟   بَِم َتَتَميَّ

ْف�ِسيُر73 ْرُح والتَّ ال�سَّ

َتَناُوِل  َعَلى  ُتَساِعُدها  َطِويَلٌة  َرَقَبٌة  َلَها  َراَفُة  الزَّ
َأْوَراِق اأَلْشَجاِر اْلَعالَِيِة.



َأْعَمُل َنُموَذًجا لَِغاَبٍة.

َما َمْوِطُن اْلَغاَبِة؟

اْلغاَبُة َمْوِطٌن آَخُر َتْنُمو ِفيِه َأْشَجاٌر َكثِيَرٌة َوَطِويَلٌة.

َباَتـاِت اأُلْخـَرى؛  َتْرَتِفـُع اأَلْشـَجاُر َعالًِيـا َفـْوَق النَّ

َن ِمَن اْلُحُصوِل َعَلـى َحاَجتَِها ِمْن َضْوِء  لَِكـْي َتَتَمكَّ

ْمِس. الشَّ

74 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



َبْعـُض اْلَحَيوانـاِت َيْحُصـُل َعَلـى َطَعاِمـِه 

ِمَن اأَلْشـجاِر، َوَبْعُضَهـا اآلَخُر َيتَِّخُذ ِجْذَع 

َجَرِة َمْسَكًنا، َأْو َمْخَزًنا لَِطَعاِمِه. الشَّ

ُمَناِسـًبا  َمْوِطًنـا  اْلغاَبـُة  ُتَعـدُّ  لَِمـاَذا    
لِْلَحَيَواَناِت؟

ُع. َماَذا َيْحُدُث إَِذا اْحَترَقْت َغاَبٌة؟. 1 َأَتَوقَّ

. َما الَِّذي َيِعيُش ِفي َمَواِطِن الَيابَِسِة؟. 2 َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ

ْحَراِء َوالَغاَبِة، َوُأَقاِرُن َبْيَنَها. َأْجَمُع ُصَوًرا لَِحَيَواَناٍت َتِعيُش ِفي الصَّ

َأْعَمُل ُمْلَصًقا لَصْحَراَء َأْو َغابٍة.

�ُر اخَل�َسِب الَعَرِبيُّ َنقَّ

اَر الَخَشِب  َباُت َنقَّ َكْيَف ُيَساِعُد َهَذا النَّ
َعَلى الُحُصوِل َعَلى َحاَجاتِِه؟

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�سُّ

ْقِويُم75 التَّ



ْر�ُس الّث�ني الدَّ

َمَواِطــُن ِفي الَمـ�ِء
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َباَتاُت  ـاٌة بِالِمَيـاِه. َمـا النَّ ُمْعَظـُم َأْجـَزاِء اأَلْرِض ُمَغطَّ
تِي َتِعيُش ِفي َمْوِطِن الَماِء؟ َوالَحَيَواَناُت الَّ

76 ْهِيَئُة التَّ



َباَتاُت َواْلَحَيَواَناُت ِفي اْلَماِء؟ َكْيَف َتِعيُش النَّ

َمَكَة  َباَت َواْلَماَء َوالسَّ  1 َأْعَمُل َنُموَذًجا. َأَضُع اْلَحَصى َوالنَّ

في اْلَحْوِض.

ُف  ـَمَكِة بِاْلَعَدَسِة اْلُمَكبَِّرِة، َوَأَتعرَّ  2 ُأاَلِحُظ. َأْنُظُر إَِلى السَّ

َكْيـَف ُتَسـاِعُدَها َأْجـزاُء ِجْسـِمَها َعَلـى اْلَعْيِش فِي 

اْلَماِء.

 3 َأَتَواَصُل. َأْرُسُم ُصوَرًة لِْلَحْوِض َوما ُيوَجُد فيِه.

أَْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ـَمَكُة اْلَعْيَش َخـاِرَج اْلماِء؟  ـُع. َهـْل َتْسـَتطِيُع السَّ  4 َأَتَوقَّ

لِماذا؟

اأَْحَت�ُج اإَِلى:

َماٍء

َسَمَكٍة

اٍف َحْوٍض َشفَّ

َرٍة  َعَدَسٍة ُمَكبِّ

َنباٍت

َحًصى

اَْلُخْطَوُة

ال�ْسِتْك�َس�ُف77



تِي َتِعيُش ِفي َهَذا اْلَمْوِطِن؟ ُة الَّ َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�صُّ

َما َمْوِطُن الُبَحْيَرِة؟

اْلِمَياُه َقْد َتُكوُن َمالَِحًة، َوَقْد َتُكوُن َعْذَبًة.

اْلُبَحْيَرُة َمْوِطٌن ِمْن َمَواِطِن الِمَياِه الَعْذَبِة، ُتِحيُط 

بَِها اْلَيابَِسُة. 

وؤَاُل الأَ�َصا�ِصيُّ ال�صُّ
َما الَِّذي َيِعي�ُش ِفي َمَواِطِن الَماِء؟

الُمْفَرداُت
اْلُبَحْيَرُة
اْلُمِحيُط

←

←

َيْحُصُل طائُِر َمالٍِك الَحِزيِن َعَلى َطَعاِمِه ِمَن الُبَحْيَرِة. ←

78 ْف�ِصيُر ْرُح والتَّ ال�صَّ



َباَتاُت اْلَحَيَواَناِت َعَلى اْلَعْيِش في اْلُبَحْيَرِة؟   َكْيَف ُتَساِعُد النَّ

َباَتـاُت َواْلَحَيَواَنـاُت َمًعـا ِفـي الُبَحْيَرِة، َوَيْسـَتفيُد َبْعُضَهـا ِمْن َبْعـٍض. َتْحُصُل  َتِعيـُش النَّ

تِي َتْنُمو ِفي اْلُبَحْيَرِة، َوَتتَِّخُذَها َمْأًوى َلها.  َباَتاِت الَّ اْلَحَيَواَناُت َعَلى َطَعاِمَها ِمَن النَّ

ْوُع ِمَن اإِلَوزِّ بِالُقْرِب ِمَن الُبَحْيَرِة. ↓ َيِعيُش َهَذا النَّ

ْف�ِسيُر79 ْرُح والتَّ ال�سَّ



َمَكِة َذْيٌل َوَزَعانُِف ُيَساِعَدانَِها  .↑  لِلسَّ

َباَحِة ِفي الَماِء. َعَلى السِّ

َما َمْوِطُن الُمِحيِط؟

اْلُمِحيـُط َمْوطٌِن َواِسـٌع َعِميـٌق، ِمْن َمَواطِـِن الِمَياِه 

الَمالَِحـِة، َيِعيـُش فِيِه َكثِيٌر ِمَن الثَّْدِييَّاِت َواألَْسـَماِك 

َوالنََّباَتاِت، َوَيْسَتِفيُد َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض.

اْلُمحيُط َأْكَبُر اْلَمواِطِن َعلى َسْطِح اأَلْرِض.

لفيُن َلُه ِجْلٌد َسِميٌك ُيْبِقيِه َداِفًئا ِفي اْلِمَياِه اْلَباِرَدِة. الدُّ

المحيط أكبر المواطن على األرض.

80 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



َتـْأُكُل  الِحيَتـاُن -  ِمْنَهـا  َحَيَواَنـاٌت -  الُمِحيَطـاِت  ِفـي 

َباَتاِت. اأَلْسَماَك، َوِفيَها َحَيَواناٌت ُأْخَرى َتْأُكُل النَّ

 ِفيَم َتَتَشاَبُه َحَيَواَناُت اْلُمِحيِط، َوِفيَم َتْخَتِلُف؟

َفاِصيُل. َأِصُف َمْوِطَن اْلُبَحْيَرِة؟. 1 ئِيَسُة والتَّ الِفْكَرُة الرَّ

ئِيُس. َما الَِّذي َيِعيُش ِفي َمَواِطِن الَماِء؟. 2 َؤاُل الرَّ السُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّ

َأْعَمُل ُمْلَصًقا لُبَحْيَرِة َأْو ُمِحيٍط.

ى َعَلى َأْسَماٍك َصِغيَرٍة َتِعيُش ِفي الُمِحيِط.  ↓  َسَمُك الِقْرِش َيَتَغذَّ

لَِمْخُلوَقاٍت  ُصـَوًرا  َأْجَمُع 

َمْوطِـِن  فِـي  َتِعيـُش  َحيَّـٍة 

الُبَحْيَرِة َوالُمِحيِط.

ْقِويُم81 التَّ



82 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

َأُعدُّ اأَلْرُجَل

َتْخَتِلُف اْلَحَيَواناُت ِفي َعَدِد اأَلْرُجِل.

َأُعدُّ َأْرُجَل ُكلِّ َحَيَواٍن. 

ُأَرتُِّب اْلَحَيَواَناِت بَحَسِب َأْعَداِد َأْرُجِلَها، ِمَن اأَلَقلِّ إَِلى اأَلْكَثِر.



اِبِع ِل الرَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

ْحَراُء الصَّ

الُبَحْيَرُة

الَغاَبُة

الِمْنَطَقُة 
ُة الُعْشبِيَّ

1 . 

2 .

3 .

4 .

وَرِة واْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة: َأِصُل َبْيَن الصُّ

اِبِع83 ِل الرَّ ُمَراَجعُة الَف�سْ



الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

  َأِصُف َمْوِطَنْيِن: َأَحُدُهَما َصْحَراٌء، َواآلَخُر ُبَحْيَرٌة.  . 5

َكْيَف َتْحُصُل اْلَحَيَواَناُت َعَلى َحاَجاتَِها ِفي ُكلِّ َمْوِطٍن؟

 َأْيَن َتِعيُش الَحَيَواَناُت؟ . 6

َن� اأَْر�سُ

84 اِبِع ِل الرَّ ُمَراَجعُة الَف�سْ



�ِلَثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َن� اأَْر�سُ

َعٌة َمَواِرُد األَْرِض َكثِيَرٌة َوُمَتنَوِّ



ُل الَخ�ِم�ُس اْلَف�سْ

َمَواِرُد الأَْر�ِس

86 ُل الَخ�ِم�ُس الَف�سْ

  ِلَم�َذا َيِجُب َعلَْيَن� اأَْن 
ُنَح�ِفَظ َعلَى َمَواِرِد 

الأَْر�ِس؟
........................ 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ُل  ِفيَم ُت�ْسَتْخَدُم الأَ�ْسَي�ُء الَِّتي َنْح�سُ

َعَلْيَه� ِمَن الأَْر�ِس؟

�ِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
مِلَ�َذا َيِجُب املَُح�َفَظُة َعَلى َنَظ�َفِة الأَْر�ِس؟

�لُث   ْر�ُس الثَّ الدَّ
ِبيِعيَِّة؟ ِكُن املَح�َفَظُة َعَلى املََواِرِد الطَّ َكْيَف ُيْ

َقاَل َتَعاَلى:



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

َمَواِرُد َطبِيِعيٌَّة

تِـي َنْحُصـُل َعَلْيهـا ِمـَن  األَْشـَياُء الَّ

األَْرِض َونْسَتْخِدُمَها.

ُث التََّلوُّ

ٍة في اْليابَِسـِة َأِو  ُوُجـوُد َأْشـَياَء َضارَّ

اْلَهواِء َأِو اْلماِء.

إِعاَدُة االْستِْخَداِم

ًة ُأْخَرى. ْيِء َمرَّ اْستِْخَداُم الشَّ

التَّْرِشيُد

ْيِء بِِمْقَداٍر َقِليٍل.  اْستِْخَداُم الشَّ

ُل الَخ�ِم�ُس87 الَف�سْ



َمَواِرُد الأَْر�ِس
ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َباَتـاِت، َأِو  تِـي َنْسـَتْخِدُمها َنْحُصُل َعَلْيهـا ِمَن النَّ َكثِيـٌر ِمَن اأَلْشـياِء الَّ
اِوَلِة؟ تِي َأَراَها َعَلى الطَّ اْلَحَيَواَناِت، َأِو اأَلْرِض. ما َمْصَدُر اأَلْشَياِء الَّ
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88 ْهِيَئُة التَّ



َها َمْصَدُرُه اْلَحَيَواَناُت؟ َباَتاُت، َوَأيُّ َأيُّ اأَلْشياِء َمْصَدُرُه النَّ

َوَرِق  ِمـْن  َمْجُموَعـٍة  َعَلـى  »َنَبـات«  َكِلَمـَة  َأْكُتـُب   1 

َعَلـى  »َحَيـَوان«  َوَكِلَمـَة   ، ِصـقِ اللَّ الُملَحَظـاِت 

َمْجُموَعٍة ُأْخَرى.

تِـي َمْصَدُرَها  ـي اأَلْشـَياَء الَّ ُد ِفـي َصفِّ   2 ُأَصنِّــُف. ُأَحـدِّ
تِـي َمْصَدُرَهـا اْلَحَيَواَناُت، ُثـمَّ ُأْلِصُق  َباَتـاُت، َوالَّ النَّ

اْلَوَرَقَة اْلُمَناِسَبَة َعَلى َما ُيَناِسُبَها.

تِـي   3 َأَتَواَصـُل. َأْعَمـُل قائَِمَتْيـِن: إِْحَداُهمـا لَِلْشـَياِء الَّ

تِـي َمْصَدُرَها  َباَتـاُت، َواأُلْخـَرى لِلَّ َمْصَدُرهـا النَّ

الَحَيَواَناُت.

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

ـي َأْو ِمـْن َبْيتِي، ُثمَّ   4 َأْسـَتْقِصي.َأْخَتاُر َشـْيًئا ِمـْن َصفِّ

ِذي ُصنَِع ِمنُْه َهَذا  ًة لَِمْعِرَفـِة اْلَمْصَدِر الَّ َأَضُع ُخطَّ

ْيُء. الشَّ

اأَْحَت�ُج اإَِلى:

َوَرِق ُملَحَظاٍت الِصٍق

َأْقلِم َتْلِويٍن

َاْلُخْطَوُة

ال�ْسِتْك�َس�ُف89



بِيِعيَُّة؟ َما الَمَواِرُد الطَّ

تِي َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن األَْرِض َونْسَتْخِدُمَها  األَْشـَياُء الَّ

ى َمَواِرَد َطبِيِعيًَّة. َنْحُن َنْسَتْخِدُم فِي َحَياتِنَا َمَواِرَد  ُتَسمَّ

َحيَّـًة، ِمنَْهـا: الَحَيَواَنـاُت، َوالنََّباَتاُت.َكَمـا َنْسـَتْخِدُم 

ُخوُر، َوالتُّْرَبـُة، َواْلَماُء،  َمَواِرَد َغْيـَر َحيٍَّة، ِمنْهـا: الصُّ

َواْلَهَواُء.

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
ُل َعلَْيَها  �ْصَياُء الَِّتي َنْح�صُ ِفيَم ُت�ْص���َتْخَدُم الأَ

ِمَن الأَْر�ِش؟

الُمْفَرَداُت
ٌة َمَواِرُد َطبيِعيَّ

ْرَبُة التُّ

←

←

↑ َنْسَتِفيُد ِمْن اْلَخَشِب اْلَمْأُخوِذ ِمَن اأَلْشَجاِر في بَِناِء َبْيٍت َصِغيٍر.

90 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



نْسَتْخِدُم ُصوَف اأَلْغناِم في ُصْنِع اْلَملبِِس.  ↑

ِة ُطُرٍق، َلِكْن َيِجُب  بِيِعيََّة بِِعدَّ َيْسَتْخِدُم النَّاُس الَمَواِرَد الطَّ

ُمَراَعاُة َعَدِم اْستِْهَلِك َجِميِع َهِذِه الَمَواِرِد.

ُة الَّتي َنْسَتْخِدُمَها؟ بيِعيَّ   َما الَمَواِرُد الطَّ

ُخوَر  ِفي بَِناِء  َنْسَتْخِدُم الصُّ

ُرِق. الُجْدَراِن َوَرْصِف الطُّ

ْف�ِسيُر91 ْرُح والتَّ ال�سَّ



ْرَبِة؟ ُة التُّ يَّ َما َأَهمِّ

ا للنََّبـاِت َولِْلَحَيَواِن  ، ُمِهـمٌّ ِجدًّ التُّْرَبـُة َمـْوِرٌد َطبِيِعيٌّ

ْنَساِن َأْيًضا. َولِْلِ

َينُْمـو النََّباُت فِـي التُّْرَبـِة، َوَتْسـَتطِيُع الَحَيَواَناُت َأْن 

ى َعَلْيِه. َتَتَغذَّ

تِي َأَراَها ِفي  َما َمَواِرُد اأَلْرِض الَّ
وَرِة؟ َهِذِه الصُّ

وَرَة     اأَْقَراأُ ال�سُّ

َمَواِرُد الأَْر�ِس

َأْبَحُث َعْن َحَيَواٍن َيْسَتْخِدُم 

ُث  التُّْرَبَة لِبِنَـاِء َبْيتِِه، َوَأَتَحدَّ

َعنُْه.

92 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ



ُيْمِكـُن اْسـتِْخَداُم التُّْرَبِة َأْيًضـا في ُصنِْع 

األَْشَياِء. الطِّيُن َنْوٌع ِمَن التُّْرَبِة، َيْسَتْخِدُمُه 

اُف في ُصنِْع َأْشـَياَء ِمْثـِل األَْطَباِق  الَخـزَّ

واألَْكَواِب.

يِن → ُكوٌب َمْصُنوٌع ِمَن الطِّ

  َكْيَف َتْسَتِفيُد اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة ِمَن التُّرَبِة؟

تِي ُيْمِكُن َأْن آُكَلَها اْلَيْوَم َعَلى الَغَداِء؟. 1 ُع. َما النََّباَتاُت الَّ َأَتَوقَّ

تِي َنْحُصُل َعَلْيَها ِمَن األَْرِض؟. 2 . فِيَم ُتْسَتْخَدُم األَْشَياُء الَّ َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ  

َأْرُسُم ُصوَرًة لَِحِديَقٍة ُزْرُتها.

ْقِويُم93 التَّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ال�ْسِتَفاَدُة ِمْن َمَواِرِد الأَْر�ِس

ُه ُس�ْبَحاَنُه  َأُهَما اللَّ اِن، َهيَّ اِن ُمِهمَّ اْلَم�اُء َواْلَهَواُء َمْوِرَداِن َطبيِعيَّ
ُة اْلَماِء؟ يَّ وَتَعاَلى لإِلْنَساِن. َما َأَهمِّ
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تِي َأْسَتْخِدُم ِفيَها اْلَماَء ُكلَّ َيْوٍم؟ َما اأَلْنِشَطُة الَّ

تِي َأْسَتْعِمُل ِفيَها اْلَماَء. ُد اأَلْنِشَطَة الَّ �1 َأْسَتْقِصي. ُأَحدِّ

ُح ِفيَها اْستِْعَماالتَِنا  �2 َأْعَمُل َأَنا َوَأْفَراُد َمْجُموَعتِي َلْوَحًة ُنَوضِّ

لِْلَماِء ِخَلَل اْلَيْوِم.

ُل اْلَبياَناِت. َأْسَتْخِدُم إَِش�اَراِت اْلَعدِّ لَِتْسِجيِل َعَدِد  �3 ُأَس�جِّ

ا. اِت اْستِْعَماِل اْلَماِء َيْوِميًّ َمرَّ

َأْكَثَر �أَ�ْشَتْك�ِشُف  

تِي ُيْمِكُننِي َأْن َأْس�َتْعِمَل  �4 َأْس�َتْنتُِج. َما اأَلْش�َياُء الَّ

؟ َة ماٍء َأَقلَّ يَّ ِفيَها َكمِّ

َوَرَقٍة

َأْقلِم َتْلِويٍن

�أَْحتاُج��إَِلى:

كَيَْف اأ�ستعِمُل الماَء كُل يَوٍم؟ 

دي
ْ

ل الأَي َغ�سْ

ناِن َتْنظيف الأ�سْ

الُو�سوء

ب اْلماِء
ْ

�ُسر

َ�ْلُخْطَوُة

�ال�ْشِتْك�َشاُف95



ُة اْلَماِء َواْلَهَواِء؟  يَّ َما َأَهمِّ

اِن لَِحَيـاِة َجِميِع اْلَمْخُلوَقاِت  الَمـاُء والَهَواُء َضُروِريَّ

اْلَحيَِّة؛ َفاإِلْنَسـاُن والنََّباَتاُت َواْلَحَيَواناُت في حاَجٍة 

إلـى الماِء لَِكـْي َتِعيَش َوَتنُْمَو، نْحُن َنْسـَتْخِدُم الَماَء 

ْبِخ َواالْسـتِْحَماِم، َكَما  ـْرِب واْلُوُضـوِء َوالطَّ في الشُّ

َس َوَنِعيَش. َنْحَتاُج إَِلى الَهَواِء لَِكْي َنَتنَفَّ

ا�ْسِتْخَدَم�ُت الَم�ِء

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
َنَظاَف���ِة  َعلَ���ى  الُمَحاَفَظ���ُة  َيِج���ُب  ِلَم���اَذا 

الأَْر�ِش؟

الُمْفَرَداُت
ُث التَّلَوُّ

←

←
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يَُّة الَماِء لِْلَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة؟ َما َأَهمِّ  

تِنا.  اِن بِِصحَّ ُهَما َيُضرَّ ِعنَْدَما َيُكوُن اْلَماُء َواْلَهَواُء َغْيَر َنظِيَفْيِن َفإنَّ

لِـَذا َيِجـُب َعَلْينَـا َأْن ُنَحافِـَظ َعَلى َنَظاَفـِة اْلَماِء َواْلَهـَواِء؛ لَِكْي 

َيْسَتِفيَد ُمنُْهَما َجِميُع اْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة.

َكْيَف َيْسَتِفيُد النَّاُس ِمَن الَماِء؟

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ
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ُث؟ َلوُّ َما التَّ

ٍة، ِمْثِل النَُّفاَياِت،  ُث ُهَو ُوجوُد َأْشـَياَء َضارَّ التََّلوُّ

فِي اْلَيابَِسِة َأْو فِي اْلَماِء َأْو فِي اْلَهَواِء.

ُث النَّاُس اْلَماَء َواْلَيابَِسَة َفإِنَّ َذلَِك َيُضرُّ باْلَحَيَواَناِت.  ِعْنَدما ُيَلوِّ  ↓

اَلِصًقا  َشـِريًطا  َأْسـَتْخِدُم 
َعِريًضـا اِللتَِقاِط اأَلْشـَياِء 

الَمْوُجوَدِة في الَهَواِء.

مجتمع حيوي
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ُث ُيَس�بَِّب اْلَمَرَض لإِِلْنَساِن ولِْلَمْخُلوَقاِت  التََّلوُّ

الَحيَِّة األُْخَرى.

َنظاَف�ِة  َعل�ى  لِْلُمحاَفَظ�ِة  َعِدي�َدٌة  ُط�ُرٌق  ُهنَ�اَك 

األَْرِض.

ُث الَهَواَء ُدَخاُن الَمَصانِِع ُيَلوِّ  ↓

َث اْلَهَواُء؟. 1 َبُب َوالنَّتيَجُة. َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث لِْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة إَِذا َتَلوَّ السَّ

. لَِماَذا َيِجُب الُمَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة األَْرِض؟. 2 َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 

ُث َعْن َسَبِب َعَدِم َرْمِي ُنَفاَياٍت فِي الَماِء. َأَتَحدَّ

ُث بِاْلَمْخُلوَقاِت اْلَحيَِّة؟  َكْيَف َيُضرُّ التََّلوُّ

فواز: نورة، هل لديك فكرة عن التلوث.
نورة: نعم، لقد شاركت والدي في حملة تطوعية 

لتنظيف شاطئ البحر األحمر.
فواز: عمل عظيم، اشكركما عليه.

ن�ساط �أ�سري
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َمَواِرُد الأَْر�ِس
ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الُمَح�َفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأْر�ِس

الَِفِة؟ اَراِت التَّ يَّ َكْيَف َنْسَتِفيُد ِمْن َهَياِكِل السَّ

�ِلُث ْر�ُس الثَّ الدَّ الرقمي الدر�س  رابط 

www.ien.edu.sa
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اِرِع؟  َماَذا َيْحُدُث لِِكيِس اْلبِلْستِيِك إَِذا َأْلَقيَنا بِِه ِفي الشَّ

ْنِشيِف ِفي َكأٍس ِفيَها َماٌء،   1 َأَضُع ِقْطَعًة َصِغيَرًة ِمْن َوَرِق التَّ

وَأَضـُع ِقْطَعًة ِمْن ِكيٍس بِلْسـتِيكيٍّ ِفـي َكأٍس  ُأْخَرى 

ِفيَها َماٌء.

 2 ُأالِحُظ. َأْتُرُك الَكْأَسـيِن َلْيَلًة َكاِمَلًة. َماَذا َحَدَث لُِكلٍّ ِمَن 

ْنِشيِف وِقْطَعِة البِلْستِيِك. َوَرَقِة التَّ

ْنِشـيِف وِقْطَعِة   3 َأْسـَتْنتُِج. َمـاَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمـَن َوَرَقِة التَّ

البِلْستِيِكِ إَِذا َوَضْعَناُهَما َعَلى اأَلْرِض َخاِرَج الَمْنِزِل 

ِفي َيْوٍم َمِطيٍر.

َأْكَثَر اأَ�ْسَتْك�ِسُف  

 4   َأْسـَتْقِصي. ُأِعيُد إِْجَراَء النََّشـاِط ُمْسـَتْخِدًما َمَوادَّ 

ُأْخَرى.

اأَْحت�ُج اإَِلى:

َوَرِق َتْنِشيٍف

ٍة َأْكَياٍس بَِلْستِيِكيَّ

َكْأَسْي َماٍء

َاْلُخْطَوُة
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َكْيَف ُنِعيُد اْستِْخَداَم الَمَواِرِد؟

ِمـَن اْلُمِهمِّ َأْن ُنَحافَِظ َعلى الَمَواِرِد الطَّبيِعيَِّة؛ َوَذلَِك 

ًة ُأْخَرى بَِطِريَقٍة َجِديَدٍة.  بِإَِعاَدِة اْستِْخَداِم األَْشَياِء َمرَّ

ًة ُأْخَرى  إَِعاَدُة االْستِْخَداِم َتْعنِي اْستِْخَداَم األَْشَياِء َمرَّ

بُِصوَرٍة َجِديَدٍة.

وَرِة؟ تِي ُأِعيَد اْستِْخَداُمها ِفي َهِذِه الصُّ َما اأَلْشياُء الَّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

وؤَاُل الأَ�َس��ِسيُّ ال�سُّ
الَم���َواِرِد  َعلَ���ى  الُمَحاَفَظ���ُة  ُيْمِك���ُن  َكْي���َف 

ِبيِعيَِّة؟ الطَّ

الُمْفَرَداُت
اإِعاَدُة ال�ْصِتْخداِم

التَّْر�ِصيُد
التَّْدِويُر

←

←
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إِلَعـاَدِة  َطِريَقـٍة  فِـي  ـُر  ُأَفكِّ

اْسـتِْخَداِم َشـْيٍء َأَتَخلَُّص ِمنُْه 

َعاَدًة.

ِعنَْدَمـا ُنِعيـُد اْسـتِْخَداَم األَْشـَياِء الَقِديَمـِة َفإِنَّنـا َلْن 

نْحَتـاَج إَِلـى ِشـَراِء َأْشـَياَء َجِديـَدٍة. َوَهـذا َيْجَعُلنَـا 

الَنْسَتْهِلُك الَمَواِرَد الطَّبيِعيَِّة.

يَُّة إَِعاَدِة اْستِْخداِم األَْشَياِء؟   َما َأَهمِّ

تِي َأَعْدَنا اْستِْخَداَمَها لُِصنِع َنُموَذِج الَقْلَعِة؟ َما اأَلْشَياُء الَّ

وَرَة اأْقَراأُ ال�سُّ
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َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلى الَمَواِرِد؟

 ُيْمِكنُنا َأْن ُنحافَِظ َعَلى الَمَواِرِد َأْيًضا بَِتْرِشيِد اْستِْخَداِمها. 

ْيِء. َوِدْينُنُا اْلَحنِيُف  التَّْرِشيُد ُهَو التَّْقِليُل ِمَن اْستِْخَداِم الشَّ

َيُحثُّنَا َعَلى التَّْرِشيِد َوَعَدِم اإِلْسَراِف.

الُغْرَفَة؛  ُأَغاِدُر  ِعْنَدَما  الِمْصَباَح  ُأْطِفُئ   ↑

َل اْستِْهَلَك الَكْهَرَباِء. َقلِّ ِلُ

َأْسَنانِي؛  َتْنِظيِف  َأْثَناِء  ِفي  الَماِء  ُصْنُبوَر  ُأْغِلُق   ↑

َل اْستِْهَلَك الَماِء. َقلِّ ِلُ

ُر َحَواَلْي 38 َكْأًسا ِمَن الَماِء. إِْغَلُق ُصْنُبوِر الِمَياِه ِفي َأْثَناِء َتْنِظيِف اأَلْسَناِن ُيَوفِّ

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

لترشيد استهلك المياه
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ُيْمِكنُنا َأْيًضا َتْدِويُر َبْعِض اْلَمَوادِّ الُمْسَتْخَدَمِة، 

َوُصنُْع َمَوادَّ َجِديَدٍة ِمنَْها.

التَّْدِويـُر َيْعنـي ُصنَْع َشـْيٍء َجِديٍد ِمْن َشـْيٍء 

َقِديٍم.

يَُّة التَّْرِشيِد؟   َما َأَهمِّ

ٍة َسَبَق  التَّـْدِويُر ُصْنُع َشـْيٍء َجـِديٍد ِمْن َمـادَّ  ↑

اْستِْخَداُمَها.

بِيِعيَِّة؟. 1 ُع. َماَذا َسَيْحُدُث إَِذا َأْسَرْفنَا فِي اْستِْخَداِم َمواِرِدَنا الطَّ َأَتَوقَّ

بِيِعيَِّة؟. 2 . َكْيَف ُيْمِكُن الُمَحاَفَظُة َعَلى الَمَواِرِد الطَّ َؤاُل األََساِسيُّ  السُّ

 

َأْبَحُث َعْن َأْشَياَء َيتِمُّ َتْدِويُرها فِي َبَلِدي.
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ِة الَفاِرَغِة َتْدِويُر الُعَلِب الَمْعِدنِيَّ
َيْجَمُع َسـِعيٌد َوُزَمَلُؤُه الُعَلـَب الَمْعِدنِيََّة الَفاِرَغَة 

ِمْن َمنَاِزلِِهْم إِلَعاَدِة َتْدِويِرَها. َوَقْد َوَضُعوا َرْسـًما 

تِي َجَمُعوَها. ُح َأْعَداَد الُعَلِب الَّ ًرا ُيَوضِّ َبَيانِيًّا ُمَصوَّ

ُر اأََتَذكَّ

الَبَيانِـيَّ  ْسـَم  الرَّ َأْسـَتْخِدُم 
َر لُِمَشـاَرَكِة َبَياَناتِـي  الُمَصـوَّ

َمَع اآلَخِريَن.

َر وَّ �ْسَم الَبَي�ِنيَّ الُم�سَ اأَْقَراأُ الرَّ

ِذي َجَمَع فِيِه َسِعيٌد َوُزَمَلُؤُه َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن الُعَلِب الَمْعِدنِيَِّة؟ َما الَيْوُم الَّ

إَِذا اْفَتَرْضنَـا َأنَّ َسـِعيًدا َوُزَمَلُؤُه َيبِيُعـوَن ُكلَّ ُعْلَبٍة َمْعِدنِيٍَّة بِرَيـاٍل َواِحٍد، َفَما 

ْبِت؟ ِذي َجَمُعوُه َيْوَم السَّ الَمْبَلُغ الَّ

ِتي ُقْمَنا ِبَجْمِعَها الُعَلُب الَّ

ُبوِع اُم الأُ�سْ يَّ
اأَ

ال�سبت

�لأحد

الإثنين

الثالثاء

الأربعاء

َعَدُد الُعَلِب
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َتْرِشيٌد 

ٌة َمَواِرُد َطبِيِعيَّ

ٌث َتَلوُّ

إَِعاَدُة اْستِْخَداٍم

وَرِة َواْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة َلَها:  َأِصُل َبْيَن الصُّ

1 . 

2 .

3 .

4 .
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الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

باتاِت؟. 5 ْرَبِة للنَّ ُة التُّ يَّ  َما َأَهمِّ

ُد اْستِْهلَك اْلَوَرِقِ الَِّذي َأْسَتْخِدُمُه . 6 . َكْيَف ُأَرشِّ ُمْشِكَلٌة َوَحلٌّ

في اْلَمْدَرَسِة؟

تِي اْسَتْخَدْمُتها َأْمِس.. 7 ِة الَّ بِيِعيَّ  َأْعَمُل قائَِمًة بالَمَواِرِد الطَّ

 لَِماَذا َيِجُب َعَلْيَنا َأْن ُنَحاِفَظ َعَلى َمَواِرِد اأَلْرِض؟. 8

108 ِل الَخ�ِم�ِس ُمَراَجَعُة الَف�سْ



الَمُة	• ال�سَّ

َطَلَح�ُت	• الُم�سْ

�ِلِب �ُت الطَّ َمْرِجِعيَّ

اِلِب109 اُت الطَّ َمْرِجِعيَّ



الَمِة َتعلِيم�ُت ال�سَّ

لَمُة َداِخَل الَمْنِزِل  السَّ

ِمْن َأْجِل َسلَمتِي َداِخَل اْلَمنِْزل، َأَنا:

"	 ال َأْلِمُس األَْشَياَء اْلَخطَِرَة، َوبُِسْرَعٍة ُأْخبُِر َعنَْها  

َأَحَد اْلِكَباِر.

ُق َشْيًئا ال َأْعِرُفُه. 	 ال َأَتَذوَّ

	 َأْخُرُج بُِسْرَعٍة في َحاَلِة ُحُدوِث َحِريٍق.

َأَتَوقَُّف، َوَأْنِزُل  نِي  َفإِنَّ ُه -  َر اللَّ َوإَِذا اْشَتَعَلِت النَّاُر فِي َملبِِسي - ال َقدَّ

َعَلى األَْرِض، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى األَْرِض بُِسرَعٍة لَِكْي ُأْطِفَئَها.

↑ اأَنا ل اأْلِم�ُش َهِذِه الأَ�ْصياَء.

ٌف َتَوقُّ
ُنُزوٌل َعَلى األْرِض

َتَدْحُرٌج

ُب َعَلى إِْطَفاِء النَّاِر َأَماَم َأْقِرَباِئي؛ َأِقُف، َوَأْنَحنِي،  َأَتَدرَّ

ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى األَْرِض بُِسْرَعٍة.  

ُب ُأَجرِّ
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الَمِة َتعلِيم�ُت ال�سَّ
لَمُة َخاِرَج الَمْنِزِل السَّ

بُِع اْلَقَواِعَد التَّالَِيَة: ِمْن أْجِل َسَلَمتِي َخاِرَج الَمنِْزِل، َأَنا َأتَّ

اْلَم���كاِن  ِم���َن  ���اِرَع  ال�صَّ اأَْقَط���ُع   ↑
�ِش ِلْلُم�صاِة. اْلُمَخ�صَّ

ّراَجِة اْلَهواِئيَِّة. ↑ اأْلَب�ُش اْلُخوَذَة ِعْنَد ُرُكوِب الدَّ

يَِّة. يا�صِ ْعَبِة الرِّ ِبُع َقواِعَد اللُّ ّياَرِة.↑  اأتَّ ↑ اأَ�َصُع ِحَزاَم الأََماِن ِعْنَد ُرُكوِب ال�صَّ

ُحَها. ابَِقِة، َوَأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ َأْخَتاُر إِْحَدى اْلَقَواِعِد السَّ  
ُب َعَلى َرْسِمَها َأَتَدرَّ
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ةُ  كِنُنِي إِعادَ مْ . يُ رَ ةً أُخْ رَّ ءِ مَ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ : اسْ امِ دَ تِخْ سْ ةُ االِ ادَ إِعَ

. ةِ غَ فارِ يرِ الْ ارِ وَ القَ لَبِ وَ عُ امُ الْ دَ تِخْ اسْ

اءَ  المَ اءَ وَ وَ هَ الْ سِ وَ مْ ءَ الشَّ وْ مُ ضَ دِ تَخْ تِي تَسْ اءُ النَّبَاتِ الَّ زَ أَجْ : اقُ رَ األَوْ

ا. ادِهَ عَ أَبْ ا وَ الِهَ كَ ا وأَشْ انِهَ وَ اقُ فِي أَلْ رَ تَلِفُ األَوْ . تَخْ اءَ ذَ نَعَ الغِ لِتَصْ

وليَاءِ  اصُ فَ بَــاتُ الْ ا. نَ هَ ورِ هُ لِ ظُ نْدَ أَوَّ ةُ عِ يــرَ غِ ةُ الصَّ تَ بْ : النَّ ةُ الْبَــادِرَ

. ةٌ ادِرَ يرُ بَ غِ الصَّ

لَ  اخِ ةُ دَ رَ بَذْ ا. الْ يدً دِ ا جَ بَاتً طِيَ نَ و لِيُعْ نْمُ ي يَ ذِ ءُ النَّبَاتِ الَّ زْ : جُ ةُ رَ الْبَذْ

. خٍ وْ ةَ خَ رَ جَ يرَ شَ تَصِ وَ فَ نْمُ كِنُ أَنْ تَ مْ خِ يُ وْ ةِ الَخَ رَ ثَمَ

تَاجُ إِلَى  الَ تَحْ ، وَ يَّرُ تَغَ الَ تَ و وَ نْمُ ــيَاءُ الَ تَ : أَشْ يَّةِ يْرُ الْحَ ــيَاءُ غَ األَشْ

. يٍّ يْرُ حَ ءٌ غَ يْ رُ شَ خْ . الصَّ اءِ مَ الْ اءِ وَ وَ هَ الْ اءِ وَ ذَ غِ الْ

     



ـْيِء بِِمْقَداٍر َقِليٍل. ُيْمِكنُنِي َتْرِشـيُد اْستِْهلِك  التَّْرِشـيُد: اْسـتِْخَداُم الشَّ

نُْبوَر فِي َأْثنَاِء َتنـْظِيِف َأْسنَانِي. اْلَماِء ِعنَْدما ُأْغِلُق الصُّ

ُث اْلَماِء  ٌة فِي اْلَهَواِء َأِو اْلَماِء َأِو اْلَيابَِسِة. َتَلوُّ ُث: َأْشـَياُء َضارَّ التََّلوُّ

َيُضرُّ بِاْلَحَيواناِت َوالنََّباَتاِت.

: َحَيَواَناٌت َتِعيُش َعَلى اْليابَِسِة َوفِي اْلَماِء. الَبرَمائِيَّاُتُ

التَّْدِويُر: ُصنُْع َشْيٍء َجِديٍد ِمْن َشْيٍء َقِديٍم. يْمِكنُنِي َتْدِويُر اْلَوَرِق 

َجاِج. َوالبِلْستِيِك َوالزُّ

ْعُر َأِو اْلَفْرُو. الثَّْديِيَّاُت: َحَيَواَناٌت ُيَغطِّي َأْجَساَمَها الشَّ
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تِي ُتَثبُِّتُه فِـي التُّْرَبِة وتْمَتصُّ ِمنْها الَماَء  اْلُجـُذوُر: َأْجَزاُء النََّباِت الَّ

اِئَبَة فِيَها. َواألَْملَح الذَّ

ُن اْلُبُذوَر. ِذي ُيَكوِّ ْهَرُة: ُجْزُء النََّباِت الَّ الزَّ

ٌة ُتَغطَّيَها اْلَحَراِشُف. واِحُف: َحَيَواَناٌت َلَها ُجُلوٌد َجافَّ الزَّ

َمَكِة، َيْأُخُذ األُكِسِجيَن ِمَن اْلَماِء.  اْلَخَياِشـيُم: ُجْزٌء ِمْن ِجْسِم السَّ

َس فِي اْلَماِء. َمَكُة اْلَخَياِشيَم لَِتَتنَفَّ َتْسَتْخِدُم السَّ

، َوَعْيُشـُه، ُثمَّ َمْوُتُه. َتْبَدُأ  َدْوَرُة اْلَحَيـاِة: ِهـَي ُنُموُّ اْلَمْخُلوِق اْلَحيِّ

َدْوَرُة َحَياِة َنَباِت اْلفاُصولَياِء ِمَن اْلَبْذَرِة.
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الَغاَبُة: َمَكاٌن َرْطٌب َحارٌّ َأو َباِرد، فِيِه َنَباَتاٌت َكثِيرٌة َوَكبِيَرٌة.

الطُُّيوُر: َحَيَواَناٌت لُِكلٍّ ِمنَْها ِرْجالِن َوَجنَاَحاِن، َوُيَغطِّي َأْجَس�اَمَها 
يُش. الرِّ

ْحراُء: َمَكاٌن َجافٌّ َحارٌّ َقِليُل األَْمَطاِر. الصَّ

ا َعِميٌق، َتْمَلُؤُه ِمَياٌه َمالَِحٌة. اْلُمحيُط: َمَكاٌن َواِسٌع ِجدًّ

اْلِغَذاِء  َوَتْحَتاُج إِلى  َوَتَتَغيَُّر،  َتنُْمو  َمْخُلوَقاٌت  اْلَحيَُّة:  اْلَمْخُلوَقاُت 

. َواْلَهَواِء َواْلَماِء لَِكْي َتِعيَش. اإِلْنَساُن َمْخُلوٌق َحيٌّ
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اْلِمنَْطَقُة اْلُعْشبِيَُّة: َمَكاٌن َواِسٌع فِيِه َكثِيٌر ِمَن األَْعَشاِب.

الَمَواِرُد الطَّبِيِعيَُّة: َأْشـياُء َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن األَْرِض َوَنْسَتْخِدُمَها. 

. ُخوُر َمْوِرُد َطبِيِعيٌّ الصُّ

اْلَمْوطِـُن: َمَكاٌن َتِعيُش فِيِه اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَُّة. اْلغاَبُة َمْوطٌِن لَِكثِيٍر 

ِمَن النَّباَتاِت َواْلَحَيَواَناِت.
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