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بسم اهلل الرحمن الرحيم


المركز  فإن  وبعد؛   ، محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
األعّزاء   ومعلمينا  طلبتنا  أيدي  بين  يضعان  والتعليم  التربية  ووزارة  المناهج  لتطوير  الوطني 
تطوير  وخطة  والتعليم،  التربية  فلسفة  مع  ُمنسِجًما  جاء  الذي  األول،  للصف  العلوم  كتاب 
الخاص  واإلطار  العام  اإلطار  لمضامين  ًقا  وُمحقِّ الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  التعليم 
القرن  بمهارات  محيط  جيل  إعداد  في  تتمثَّل  التي  أدائها،  ومؤشرات  ومعاييرها،  للعلوم، 
بانتمائه  نفسه-  الوقت  في   - وُمعَتز  التحديات،  مواجهة  على  وقادر  والعشرين،  الواحد 
الوطني. وتأسيًسا على ذلك، فقد اعُتِمدت دورة التعلُّم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية 
التهيئة،  التعليمية، وتتمثَّل مراحلها في:  التعلُّمية  العملية  األكبر في  الدور  الطلبة  تمنح  التي 
ع. اعُتِمد أيًضا في كتب العلوم، ومنها  واالستكشاف، والشرح والتفسير، والتقويم، والتوسُّ
هذا الكتاب، منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والفن والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة.
ز محتوى الكتاب مهارات االستقصاء العلمي، وعمليات العلم، من مثل: المالحظة،  ُيعزِّ
يتضمن  وهو  والتواصل.  والتوقُّع،  والقياس،  والمقارنة،  والتسلسل،  والترتيب  والتصنيف، 
المشكالت، فضاًل عن  التفكير وحل  الفردية، وُتنّمي مهارات  الفروق  تراعي  عة  ُمتنوِّ أسئلة 
ل إلى النتائج باستخدام مهارة المالحظة، وجمع  توظيف خطوات الطريقة العلمية في التوصُّ

البيانات وتدوينها. 
يتألَّف هذا الكتاب من جزأين؛ يحتوي الجزء األول على ثالث وحدات، هي: اإلنسان 
والصحة، والنباتات والحيوانات، وأماكن عيش الكائنات الحية. ويحتوي الجزء الثاني على 
ثالث وحدات، هي: المادة، واألرض والشمس، والقوة والحركة. وتشتمل كل وحدة على 

أسئلة تثير التفكير، وأخرى تحاكي أسئلة االختبارات الدولية.
واألنشطة  التجارب  جميع  على  تحتوي  العملية،  للتجارب  كّراسٌة  بالكتاب  ُألِحَق  وقد 
الواردة في كتاب الطالب، وتهدف إلى تطوير مهارات االستقصاء العلمي لدى الطلبة، وتنمية 

االتجاهات اإليجابية لديهم نحو العلم والعلماء.
والله ولي التوفيق
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قائَِمةُ اْلُمْحتََوياِت
الصفحةالموضـوع
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المقدمة

ُة حَّ ْنساُن َوالصِّ اْلَوْحَدُة )1(: اْلِ
ْرُس )1(: َنْحُن ُمَتشابِهوَن الدَّ

ْنساِن اْلَساِسيَُّة ْرُس )2(: حاجاُت اْلِ الدَّ
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ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة اْلولى

اْلَوْحَدُة )2(: النَّباتاُت َواْلَحَيواناُت
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ْرُس )4(: حاجاُت اْلَحَيواناِت الدَّ
ُع: ِمَهٌن ُمْرَتبَِطٌة بِاْلُعلوِم اْلُمزاِرُع )الفالح( ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة الّثانَِيِة

 اْلَوْحَدُة )3(: َأماكُِن َعْيِش اْلكائِناِت اْلَحيَِّة
ْرُس )1(: اْلبيَئُة الدَّ

ْلِسَلُة اْلِغذائِيَُّة ْرُس )2(: السِّ الدَّ
ْرُس )3(: اْلَمْحِمّياُت الطَّبيِعيَُّة الدَّ

ُع: ِمَهٌن ُمْرَتبَِطٌة بِاْلُعلوِم: الطَّبيُب اْلَبْيَطِريُّ  ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ
ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة الّثالَِثِة

َمْسَرُد اْلُمْصَطَلحاِت
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ةُ حَّ ْنساُن َوالصِّ اْلِ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

، َوُمماَرَسِة عاداٍت َسليَمٍة. يِّ حِّ تِِه بَِتناُوِل اْلِغذاِء الصِّ ْنساُن َعلى ِصحَّ ُيحافُِظ اْلِ

1اْلَوْحَدُة
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الدَّْرُس )1(: َنْحُن ُمَتشابِهوَن.

ْنساِن اْلَساِسيَُّة. الدَّْرُس )2(: حاجاُت اْلِ

ْنساِن. ُة ِجْسِم اْلِ الدَّْرُس )3(: ِصحَّ

روِس قاِئَمُة الدُّ

6

ُ أَتََهيَّأ

تِِه؟ ْنساُن َعلى ِصحَّ َكْيَف يُحافِظُ اْلِ
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الَمُة: اْلَْمُن َوالسَّ
ُد َأنَّ اْلُمَرطَِّب اْلُمْسَتْخَدَم ال ُيَسبُِّب اْلَحساِسيََّة لِْلَيَدْيِن.	  َأَتَأكَّ
َبْعَد اْنتِهاِء 	  َأْغِسُل َيَديَّ بِاْلماِء َوالّصابوِن 

النَّشاِط.
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

، ُثمَّ َأْنُثُر  يًَّة ِمَن اْلُمَرطِِّب َعلى َيَديَّ 1 َأَضُع َكمِّ

َوَأْنُفُض  َعَلْيِهما،  النَّشا  ِمْن َمْسحوِق  َقلياًل 
َيَديَّ َجيًِّدا. ماذا ُيَمثُِّل َمْسحوُق النَّشا؟

ماذا  التَّنْشيِف.  بَِوَرِق  َيَديَّ  َأْمَسُح  ُب:  ُأَجرِّ  2

ُأالِحُظ؟
َتْيِن، بَِحْيُث  ُر اْلُخْطَوَة اأْلولى َمرَّ 3  ُأقاِرُن: ُأَكرِّ

في  َأْغِسُلُهما  ُثمَّ  َفَقْط،  بِاْلماِء  َيَديَّ  َأْغِسُل 
ُن  ُأَدوِّ ُثمَّ  َوالّصابـوِن،  بِاْلماِء  الّثانَِيِة  ِة  اْلَمـرَّ

ْسِم. ُمالَحظاتي بِالرَّ
يََّة َغْسِل اْلَيَدْيِن بِاْلماِء َوالّصابوِن. 4  َأْسَتنْتُِج: َأَهمِّ

التَّْصنيُف: ِعنَْدما ُأَصنُِّف اأْلَْشياَء َفَأنا َأَضُع اْلُمَتشابَِهَة ِمنْها في َمْجموعاٍت.

يَّةُ َغْسِل اْليََدْيِن أََهمِّ

7

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

  َوَرُق َتنْشيٍف.

  صابوٌن.

  ُمَرطٌِّب.

  َمْسحوُق النَّشا.
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ُق: فيَم َيَتشاَبُه َطَلَبُة َصّفي َبْعُضُهْم َمَع َبْعٍض؟  َأَتَحقَّ

َكْيَف َيَتشاَبُه َبْعُضنا َمَع َبْعٍض؟

ْنساُن Human كاِئٌن َحيٌّ َأْنمو، َوَأَتَغيَُّر، َوَأَتشاَبُه َمَع ُزَمالئي في َأْشياَء َكثيَرٍة. َأنا اإْلِ
َفَقْد َخَلَقنا اللُه ُمَتشابِهيَن؛ إِْذ لُِكلٍّ ِمنّا َرْأٌس، َوَيداِن اْثنَتاِن، َوِرْجالِن.

1 ْرُس َنْحُن ُمَتشاِبهوَنالدَّ

فيَم َيَتشاَبُه اأْلَْطفاُل في هِذِه الّصوَرِة؟
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

8
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َكْيَف َيْخَتلُِف َبْعُضنا َعْن َبْعٍض؟

َأِي  اْلَوْجِه؛  َأْوصاِف  في  َنْخَتِلُف  َنْحُن 
َنْخَتِلُف  َوَنْحُن   .Face Profiles اْلَمالِمِح 
َواأْلَْلعاِب  ُنِحبُّها،  تي  الَّ اأْلَْلواِن  في  َأْيًضا 

تي َنَودُّ اللَِّعَب بِها. الَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  َمْجموَعُة ُصَوٍر أِلَْطفاٍل.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1   ُأالِحُظ َأْوُجَه ااِلْختاِلِف َبْيَن اأْلَْطفاِل 

َوِر. في الصُّ
تي َيْخَتِلفوَن  ا اأْلَْشياَء الَّ ُد َشَفِويًّ 2  ُأَعدِّ

فيها.
َوَر بَِحَسِب ااِلْختاِلفاِت  3    ُأَصنُِّف الصُّ

الّظاِهَرِة فيها.
نا ُمْخَتِلفوَن. 4  َأْسَتنْتُِج َأنَّ

َنْحُن ُمْخَتِلفوَن َنشاٌط

َيْخَتِلُف اأْلَْطفاُل في َمالِمِحِهْم 
ِمْثِل َلْوِن اْلَعْينَْيِن.
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ُث بَِلَهجاٍت ُمْخَتِلَفٍة، َوُنَعبُِّر َعْن آراِئنا بَِشْكٍل ُمْخَتِلٍف، َوَنْلَبُس َمالبَِس ُمْخَتِلَفًة،  َنَتَحدَّ
نا َنْحَتِرُم َبْعَضنا. َوَمَع ذلَِك َفإِنَّ

10

ُق: فيَم َيْخَتِلُف َطَلَبُة َصّفي َبْعُضُهْم َعْن َبْعٍض؟  َأَتَحقَّ

َنْحُن َنْأُكُل بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة.
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تي َنَتشاَبُه فيها.   ئيَسُة: ُأناِقُش ُزَمالئي في اأْلَْشياِء الَّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ ُمْفَرَدٍة بِما ُيناِسُبها ِمَن الّصوَرِة في ما َيْأتي:

3  َأْسَتنْتُِج: بِماذا َيْخَتِلُف اأْلَْشخاُص َبْعُضُهْم َعْن َبْعٍض؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Human  ْنساُن اإْلِ

اْلَمالِمُح 
Face Profiles

11

َمَع اْلفَنِّاْلُعلوُم

ُح فيِه التَّشاُبَه َوااِلْختاِلَف في اْلَمالِمِح َبْيَن النّاِس. َأْعَمُل ُمْلَصًقا ُأَوضِّ
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إِلى ماذا َأْحتاُج لَِكْي َأعيَش؟

َأْنُمَو  لَِكْي   Air َواْلَهواِء   Food َواْلِغذاِء   Water اْلماِء  إِلى  َأْحتاُج  َحيٌّ  كاِئٌن  َأنا 
َوَأعيَش.

2 ْرُس ُةالدَّ حاجاُت اْلِإْنساِن اْلَأساِسيَّ

يًَّة  َأَتناَوُل َأْغِذَيًة ِصحِّ
َعًة. ُمَتنَوِّ

ُس اْلَهواَء لَِكْي َأعيَش. َأَتنَفَّ

َأْشَرُب اْلماَء لَِكْي َأعيَش.

12
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َأْحتاُج إِلى اْلَمْسَكِن Home، َوُهَو اْلَمكاُن الَّذي َيعيُش فيِه َأْفراُد اأْلُْسَرِة. 
ُة  َأِشعَّ َوَتْدُخُلُه  َنظيًفا،  َيكوَن  َأْن   Healthy Home يِّ  حِّ الصِّ اْلَمْسَكِن  ِصفاِت  ِمْن 

ْمِس، َوَأْن َتكوَن َتْهِوَيُتُه َجيَِّدًة. الشَّ

13

يُّ ُهَو ِمْن حاجاِت  حِّ اْلَمْسَكُن الصِّ
ْنساِن اأْلَساِسيَِّة. اإْلِ
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ْنساِن اأْلَساِسيَُّة؟ ُق: ما حاجاُت اإْلِ  َأَتَحقَّ

؟ يٍّ لِماذا ُيَعدُّ هذا اْلَمْسَكُن َغْيَر ِصحِّ
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
ى.   َوَرُق َكْرتوٍن ُمَقوًّ

.   ِمَقصٌّ باِلستيِكيٌّ
  َأْقالُم َتْلويٍن.

  الِصٌق. 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

 . يٍّ 1  َأْعَمُل َنموَذًجا لَِمْسَكٍن ِصحِّ

2  ُأقاِرُن َنموَذجي بِنَماِذِج ُزَمالئي في 

. فِّ الصَّ
يَِّة  3 َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالئي في َأَهمِّ

يَِّة في َنموَذِج  حِّ روِط الصِّ َتواُفِر الشُّ
اْلَمْسَكِن الَّذي َعِمْلُتُه.

ُع: َهْل يوَجُد اْختاِلٌف في َأْنواِع  4  َأَتَوقَّ

النّاُس؟  فيها  َيعيُش  تي  الَّ اْلَمساِكِن 
َعنْها  ُمَعبًِّرا  ذلَِك،  َعلى  َأْمثَِلًة  َأْذُكُر 

ْسِم. بِالرَّ

يُّ حِّ اْلَمْسَكُن الصِّ َنشاٌط
ُنَسّمي ُكالًّ ِمَن اْلِغذاِء، َواْلماِء، َواْلَهواِء، 

ْنساِن اأْلَساِسيََّة. َواْلَمْسَكِن حاجاِت اإْلِ
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ئيَسُة: ما حاجاتي اأْلَساِسيَُّة لَِكْي َأعيَش؟   1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ

. يِّ حِّ يِّ َواْلَمْسَكِن َغْيِر الصِّ حِّ 3  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَمْسَكِن الصِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Air  اْلَهواُء

Home  اْلَمْسَكُن

Water  اْلماُء

15

َمَع اْلفَنِّاْلُعلوُم

َأْرُسُم َلْوَحًة ُأَعبُِّر فيها َعْن َكْيِفيَِّة اْستِْخدامي اْلماَء بِصوَرٍة َصحيَحٍة أِلُحافَِظ َعَلْيِه، 
ُثمَّ َأْعِرُضها َأماَم ُزَمالئي.
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يَُّة حِّ اْلعاداُت الصِّ

ِمَن  َمْجموَعٍة  بُِمماَرَسِة  تِِه  ِصحَّ َعلى  ْنساُن  اإْلِ ُيحافُِظ 
يََّة، ِمنْها: حِّ اأْلَْنِشَطِة ُتَسّمى اْلعاداِت الصِّ

3 ْرُس ُة ِجْسِم اْلِإْنساِنالدَّ ِصحَّ

ًة كافَِيًة. النَّوُم ُمدَّ

َقصُّ اأْلَظافِِر.اْلِعنايُة بِاأْلَْسناِن. ااِلْستِْحماُم َوَغْسُل اْلَيَدْيِن.

ِة َأْجساِمِهْم؟ َكْيَف ُيحافُِظ اأْلَْطفاُل في الّصوَرِة َعلى ِصحَّ
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ِة ِجْسمي؟ تي ُأحافُِظ بِها َعلى ِصحَّ يَُّة الَّ حِّ ُق: ما اْلعاداُت الصِّ  َأَتَحقَّ
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يَِّة حِّ اْلعاداُت َغْيُر الصِّ

يٍَّة  ُيماِرُس َبْعُض النّاِس عاداٍت َغْيَر ِصحِّ
َواْلَمَرُض   .Disease اْلَمَرَض  ُتَسبُِّب  َقْد 

َة اْلِجْسِم. َخَلٌل ُيصيُب ِصحَّ
ِمْن هِذِه اْلعاداِت: َعَدُم ااِلْهتِماِم بِنَظاَفِة 
ُة  َوِقلَّ َرٍة،  ُمَتَأخِّ أِلَْوقاٍت  َهُر  َوالسَّ اْلِجْسِم، 

ياِضيَِّة. ُمماَرَسِة التَّماريِن الرِّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

  ُفْرشاُة َأْسناٍن.
  صابوٌن. 

  ِمَقصُّ َأظافَِر.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  ُأالِحُظ اأْلََدواِت اْلَمْوجوَدَة.

ُح َلُهْم  2  َأَتواَصُل َمَع ُزَمالئي، َوُأَوضِّ

اأْلََدواِت  اْستِْخدامي هِذِه  َأْسباَب 
في َحياتي اْلَيْوِميَِّة.

، َوُأَنظُِّف َأْسناني  3   ُأَطبُِّق: َأْغِسُل َيَديَّ

َعلى  اْلُمحاَفَظِة  َمَع  ُزَمالئي،  َأماَم 
اْلماِء.

ـُر َكْيَف ُأحـافِـُظ َعلى َنـظاَفـِة  4  ُأَفسِّ

اأْلَْسباَب  ُمَبيِّنًا  تِِه،  َوِصحَّ ِجْسمي 
تي َدَفَعْتني إِلى فِْعِل ذلَِك. الَّ

ُة يَّ حِّ اْلعاداُت الصِّ َنشاٌط

تي َيِجُب َتَجنُُّبها. يَِّة الَّ حِّ ُق: َأْذُكُر اْلعاداِت َغْيَر الصِّ  َأَتَحقَّ

َكْثَرُة َتناُوِل اْلَحْلَوياِت ِهَي ِمَن 
يَِّة. حِّ اْلعاداِت َغْيِر الصِّ
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َلَبِة في اْلَمْدَرَسِة إِلى  تي ُيماِرُسها َبْعُض الطَّ ئيَسُة: ُأَصنُِّف اْلعاداِت الَّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

يٍَّة.  يٍَّة، َوعاداٍت َغْيِر ِصحِّ عاداٍت ِصحِّ
2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ اْلُمْفَرَدَة بِما ُيناِسُبها ِمَن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن:

ِة َأْجساِمنا. ياِضيَِّة لِِصحَّ يََّة التَّماريِن الرِّ ُر َأَهمِّ 3  ُأَفسِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Disease  اْلَمَرُض

َمَع ِةاْلُعلوُم حَّ الصِّ

ُث  َأَتَحدَّ ُثمَّ  يًَّة،  ِصحِّ إِْفطاٍر  َوْجَبَة  ُأِعدُّ  ُزَمالئي،  َمَع  َوبِالتَّعاُوِن  اْلُمَعلِِّم،  بِإِْشراِف 
يَِّة َتناُوِل هِذِه اْلَوْجَبِة. إَِلْيِهْم َعْن َأَهمِّ

18
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ِقراَءٌة ِعْلِميٌَّة
ياَضُة الرِّ

ِة اْلِجْسِم؛ َفِهَي َتْحميِه ِمَن اإْلِصاَبِة  ياَضَة أِلَنَّ َفواِئَدها َكثيَرٌة لِِصحَّ ُنماِرُس الرِّ
ْمنَِة َواْلَكَسِل. بِالسُّ

َوُكَرُة  الّطاِئَرُة،  َواْلُكَرُة  اْلَقَدِم،  َوُكَرُة  باَحُة،  السِّ ِمنْها:  ياَضِة،  لِلرِّ َأْنواٌع  يوَجُد 
ِة، َواْلَجْرُي. لَّ السَّ

ُع اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ُث َعْن  َأَتَحدَّ

اْلَمْدَرِسيَِّة،  ياِضيَِّة  الرِّ اأْلَْنِشَطِة  التَّْسجيِل في  يَِّة  َأَهمِّ
ِمَن  ِهَي  ياَضِة  الرِّ ُمماَرَسَة  َأنَّ  ُح  ُيَوضِّ ُمْلَصًقا  َوَأْعَمُل 
بِناِء ِجْسٍم َسليٍم،  َتْعَمُل َعلى  تي  الَّ يَِّة  حِّ اْلعاداِت الصِّ

ُثمَّ َأْعِرُضُه َأماَم ُزَمالئي.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )1(

اْلُمْفَرداُت

تي ُتناِسُبها: 1  َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ

20

Food  اْلِغذاُء

Disease  اْلَمَرُض

Home  اْلَمْسَكُن

Air  اْلَهواُء

Water  اْلماُء

اْلَمالِمُح
Face Profiles
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اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:
ِة ِجْسمي ِمَن اْلَمَرِض؟  1  َأْسَتنْتُِج: َكْيَف ُأحافُِظ َعلى ِصحَّ

ِة  تي ُتحافُِظ َعلى ِصحَّ ليَمِة الَّ 2 ُأَصنُِّف: َأَضُع إِشاَرَة )( َأْسَفَل اْلُمماَرَسِة السَّ

اْلِجْسِم:

ْعِر لَِعَشَرِة َأْطفاٍل ُمَتشابِهيَن: 3  ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلتي َأْلواًنا ُمْخَتِلَفًة ِمَن الشَّ

َكْم طِْفاًل َلَدْيِه َشْعٌر َأْسَوُد؟

21

)      ()      ()      (

ْعِر َعَدُد اأْلَْطفاِلَلْوُن الشَّ

/////

//

///
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يَِّة حِّ بِطاقاُت اْلعاداِت الصِّ

َطراِئِق  إِْحدى  ِمنْها  ُكلٌّ  ُتَبيُِّن  بِطاقاٍت  َثالَث  َأْعَمُل   1

ِة اْلِجْسِم. اْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ
ُكلِّ  َأْعلى  َأْكُتُب  ُأْسَرتي،  َأْفراِد  َأَحِد  َمَع  بِالتَّعاُوِن   2

بِطاَقٍة َأَحَد اْلَعناويِن اْلتَِيِة:

. يِّ حِّ ياَضِة، َغْسُل اْليََدْيِن قَْبَل اْلَْكِل َوبَْعَدهُ، تَناُوُل اْلِغذاِء الصِّ ُمماَرَسةُ الرِّ

ْسِم. 3  ُأَعبُِّر َعْن ُكلِّ ُعنْواٍن بِالرَّ

ُأشاِرُك  ُثمَّ  اْلِجْسِم،  ِة  ِصحَّ في  َأَثَرها  ُح  َوُأَوضِّ الثَّالَثِة،  اْلَعناويِن  َأَحَد  َأْختاُر    4

ُزَمالئي في َنتاِئجي.

تَْقويُم اْلَداِء

22
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النَّباتاُت َواْلَحيَواناُت

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

النَّباتاُت َواْلَحَيواناُت كائِناٌت َحيٌَّة َتْخَتلُِف َعْن َبْعِضها.

2اْلَوْحَدُة

23
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الدَّْرُس )1(: النَّباتاُت َوَأْجزاُؤها.

الدَّْرُس )2(: حاجاُت النَّباتاِت. 

الدَّْرُس )3(: اْلَحَيواناُت َوَأْجزاُؤها.

الدَّْرُس )4(: حاجاُت اْلَحَيواناِت. 

روِس قاِئَمُة الدُّ

24

ُ أَتََهيَّأ

اْلَْزهاُر لَها رائَِحةٌ َزِكيَّةٌ، َوالنَّباتاُت تُْنتُِج اْلَْزهاَر، فَما 
فائَِدتُها لِلنَّباتاِت؟
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الَمُة: اْلَْمُن َوالسَّ
َأْرَتدي الُقّفاَزْيِن َقْبَل َبْدِء النَّشاِط.	 
َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َبْعَد اْنتِهاِء النَّشاِط.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1  ُأْحِضُر َنباًتا ُمْزِهًرا في َأصيٍص.

2  َأْسَحُب النَّباَت ِمَن اأْلَصيِص.

3  ُأالِحُظ َأْجزاَء النَّباِت اْلُمْخَتِلَفَة.

ًدا  4  َأَتواَصـُل: َأْرُسـُم َشـْكاًل لِلنَّبـاِت، ُمَحـدِّ

ـْكَل  الشَّ َأْعـِرُض  ُثـمَّ  اْلُمْخَتِلَفـَة،  َأْجـزاَءُه 
الَّـذي َرَسـْمُتُه َعلـى ُزَمالئـي.

ُن النَّباُت ِمْن َأْجزاٍء ُمْخَتِلَفٍة؟ 5  َأْسَتنْتُِج: لِماذا َيَتَكوَّ

َمْلحوَظٌة: ُأعيُد ِزراَعَة النَّباِت لَِكْيال َيموَت.

اْلُمقاَرَنُة: َأْبَحُث َعْن َأْوُجِه التَّشاُبِه َوَأْوُجِه ااِلْختاِلِف َبْيَن اأْلَْشياِء.

أَْجزاُء النَّباِت

25

اْلَموادُّ َواْلََدواُت
 َنباٌت ذو َأْزهاٍر 

في َأصيٍص.

  ُقّفازاٌت.

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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ما َأْجزاُء النَّباِت؟

َواأْلَْوراُق.  َوالّساُق،  اْلُجذوُر،  ِهَي:  َرئيَسٍة،  َأْجزاٍء  ِمْن  َجميًعا  النَّباتاُت  ُن  َتَتَكوَّ
َولَِبْعِضها َأْزهاٌر َوثِماٌر.

َنباُت اْلَبنَدوَرِة

1 ْرُس باتاُت َوَأْجزاُؤهاالدَّ النَّ

26

اْلَْوراُق

الّساُق

الثََّمَرُة

ْهَرُة الزَّ

اْلُجذوُر

ْكِل؟ تي َأراها في الشَّ ما َأْجزاُء النَّباِت الَّ
ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ
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لُِكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء النَّباِت َوظيَفٌة ُيَؤّديها:
اأْلَْوراُق Leaves  ُيْصنَُع فيها ِغذاُء النَّباِت.

َوَأْزهاَرُه  النَّباِت  َأْوراَق  َتْحِمُل   Stem اُق  السَّ
َوثِماَرُه، َوَتنُْقُل اْلماَء  إِلى َأْجزاِء النَّباِت اْلُمْخَتِلَفِة.

اْلُجذوُر Roots ُتَثبُِّت النَّباَت في التُّْرَبِة، 
َوَتْمَتصُّ اْلماَء َواأْلَْمالَح الّذاِئَبَة فيها.
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َوِهَي  الثِّماَر،  ُن  ُتَكوِّ  Flowers اأْلَْزهاُر 
َعٍة. ذاُت َأْلواٍن ُمَتنَوِّ

َيْحَتوي  النَّباِت  ِمَن  ُجْزٌء   fruits الثِّماُر 
َعلى اْلُبذوِر.

اْلُبذوُر Seeds َتنْمو، َوُتنْتُِج َنباًتا َجديًدا. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  كوٌب َشّفاٌف.                 ماٌء.

  ِصْبَغُة َطعاٍم.                   ِمْشَرٌط.
  َزْهَرُة َقَرْنُفٍل َمَع ساٍق.

  ِمْلَعَقٌة لِلتَّْحريِك.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأُصـبُّ اْلمـاَء فـي اْلكـوِب َحّتـى 

ُمنَْتَصِفـِه، ُثـمَّ ُأضيُف َقَطـراٍت ِمْن 
ِصْبَغـِة الطَّعـاِم إِلـى اْلكـوِب، ُثـمَّ 

اْلماَء. ُك  ُأَحـرِّ
ْهَرِة بَِشـْكٍل  2  َأُقـصُّ بَِحَذٍر سـاَق الزَّ

ِئٍل.  ما
3  ُأالِحُظ: َأَضُع الّساَق في اْلكوِب، 

ُثمَّ ُأالِحُظ ما َيْحُدُث، َوُأتابُِع ذلَِك 
َة ُأْسبوٍع. َيْوِميًّا ُمدَّ

ْسِم،  ُن ُمالَحظاتي بِالرَّ 4  َأَتواَصُل: ُأَدوِّ

ُثمَّ ُأناِقُشها َمَع ُزَمالئي.

َزْهَرُة اْلَقَرْنُفِل َنشاٌط

ئيَسُة؟ ُق: ما َأْجزاُء النَّباِت الرَّ  َأَتَحقَّ

َرِة. ُبذوُر الذُّ

ُبذوُر اْلَعَدِس.

28
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اْلَْجزاُء الَّتي ُتْؤَكُل ِمَن النَّباِت

ُيْمِكُن لِْلِْنساِن َأْن َيْأُكَل َأْجزاًء ُمْخَتِلَفًة ِمَن النَّباِت.

29

نا َنْأُكُل َأْوراَق النَّباِت. َوحيَن َنْأُكُل اْلَمْلفوَف، َفإِنَّ

نا َنْأُكُل ُجذوَر النَّباِت. نا َنْأُكُل ساَق النَّباِت.َوحيَن َنْأُكُل اْلُفْجَل، َفإِنَّ ِر، َفإِنَّ كَّ َوحيَن َنْأُكُل َقَصَب السُّ

بانِِخ؟ ُق: ما اْلُجْزُء الَّذي آُكُلُه ِمْن َنباِت السَّ  َأَتَحقَّ

نا َنْأُكُل ُبذوَر النَّباِت. نا َنْأُكُل َثَمَرَة النَّباِت.حيَن َنْأُكُل الباِزاّلَء، َفإِنَّ َوحيَن َنْأُكُل البِّطيَخ، َفإِنَّ

29
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ئيَسُة: ُأَسّمي ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء النَّباِت، َوَأْذُكُر َوظيَفَتُه. 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها في ما َيْأتي: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ ُمْفَرَدٍة بِالّصوَرِة الَّ

تي ُتْؤَكُل ِمنُْهَما. 3  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَبقدونِِس َوَنباِت اْلَبطاطا ِمْن َحْيُث اأْلَْجزاُء الَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Roots  اْلُجذوُر

Leaves  اأْلَْوراُق

َمَع اْلفَنِّاْلُعلوُم

ااِلْختاِلِف  َأْوُجَه  ًحا  ُمَوضِّ ِكَلْيِهما  َأْرُسُم  ُثمَّ  َبْيتي،  َأْو  َمْدَرَستي  ِمْن  َنباَتْيِن  َأْختاُر 
َوَأْوُجَه التَّشاُبِه َبْينَُهما، ُثمَّ ُأشاِرُك ُزَمالئي في َنتاِئجي.
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ما حاجاُت النَّباتاِت لَِكْي َتعيَش؟

ْوِء، َوالتُّْرَبِة لَِكْي َتعيَش، َوَتنُْمَو. َتْحتاُج النَّباتاُت َجميُعها إِلى اْلماِء، َواْلَهواِء، َوالضَّ
ْوُء Light َأْوراَق النَّباتاِت َعلى ُصنِْع ِغذاِئها. ُيساِعُد الضَّ

2 ْرُس باتاِتالدَّ حاجاُت النَّ

ْوِء لَِكْي  َيْحتاُج َنباُت اْلَقْمِح إِلى الضَّ
َيعيَش، َوَينُْمَو.
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َتْحتاُج النَّباتاُت إِلى اْلماِء في ُصنِْع ِغذاِئها َوَنْقِلِه إِلى َجميِع َأْجزاِئها.

َتْحتاُج النَّباتاُت إِلى التُّْرَبِة Soil َوِهَي اْلَمكاَن الَّذي َتعيُش فيِه النَّباتاُت، َوَتنْمو فيِه 
اْلُجذوُر. 
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ِس،  َتْحتاُج النَّباتاُت إِلى اْلَهواِء لِلتَّنَفُّ
َوُصنِْع ِغذاِئها.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  َنْبَتتاِن ُمَتشابَِهتاِن.

  َرقاِئُق ِمَن اأْلَُلِمنْيوِم. 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأَضُع النَّْبَتَة اأْلولى في َمكاٍن ُمْشِمٍس ُقْرَب 

النّافَِذِة.
ُب: ُأَغلُِّف النَّْبَتَة الّثانَِيَة بَِرقاِئِق اأْلَُلِمنْيوِم  2   ُأَجرِّ

َجيًِّدا، ُثمَّ َأَضُعها ُقْرَب النَّْبَتِة اأْلولى.
ُع: ماذا َسَيْحُدُث لِلنَّْبَتَتْيِن؟ 3  َأَتَوقَّ

َة ُأْسبوٍع. 4  ُأالِحُظ: ُأراِقُب النَّْبَتَتْيِن ُمدَّ

ُن اْلَبياناِت: َأْرُسُم ما َيْحُدُث  لِلنَّْبَتَتْيِن. 5  ُأَدوِّ

6  َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في َنتاِئجي.

ْوِء؟ باتاُت إِلى الضَّ َهْل َتْحتاُج النَّ َنشاٌط

33

إَِلْيِه  َتْحتاُج  الَّذي  ما  ُق:  َأَتَحقَّ  
النَّباتاُت لَِكْي َتعيَش َوَتنُْمَو؟
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ئيَسُة: ماذا َيْحُدُث لِلنَّباتاِت في حاَلِة َعَدِم َتواُفِر اْلماِء؟ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ

؟ 3  َكْيَف ُتساِعُد التُّْرَبُة النَّباتاِت َعلى اْلَعْيِش َوالنُُّموِّ

4  إاِلَم َتْحتاُج النَّباتاُت لُِصنِْع ِغذاِئها بِنَْفِسها؟

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Light  ْوُء الضَّ

Soil  التُّْرَبُة

َمَع اْلفَنِّاْلُعلوُم

ْسِم َكْيَف َأنَّ  ُح بِالرَّ تي َتعيُش في َحديَقِة َمنِْزلي، ُثمَّ ُأَوضِّ َأْختاُر َنْبَتًة ِمَن النَّباتاِت الَّ
هِذِه النَّْبَتَة َقْد َحَصَلْت َعلى ما َتْحتاُج إَِلْيِه لَِتعيَش، ُثمَّ ُأشاِرُك ُزَمالئي في َنتاِئجي.
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3 ْرُس اْلَحَيواناُت َوَأْجزاُؤهاالدَّ

ما َأْجزاُء ِجْسِم اْلَحَيواِن؟

ْأُس، َواْلِجْذُع، َواأْلَْطراُف. ُن َأْجساُم الَحَيواناِت ِمْن َأْجزاٍء َرئيَسٍة ِهَي: الرَّ َتَتَكوَّ

ْأُس Head ُجْزٌء ِمَن اْلِجْسِم فيِه اْلَعْيناِن، َواأْلُُذناِن، َواأْلَْنُف، َواْلَفُم. َفالرَّ

ْدِر، َوالظَّْهِر. ُط ِجْسَم اْلَحَيواِن، َوَيْحَتوي َعلى اْلَبْطِن، َوالصَّ اْلِجْذُع Torso ُجْزٌء َيَتَوسَّ

ْجَلْيِن. َوِهَي ُتساِعُد اْلَحَيواناِت َعلى اْلَحَرَكِة. اأْلَْطراُف Limbs َتْشَمُل اْلَيَدْيِن، َوالرِّ

ْأُس الرَّ

اأْلَْطراُف

اْلِجْذُع

ئيَسُة لِِجْسِم اأْلَْرَنِب. ااْلَْجزاُء الرَّ
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اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
َنٌة.   َأْوراٌق ُمَلوَّ
  َأْقالُم َتْلويٍن.

  َمْعجوٌن.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْرُسُم َحَيواًنا ُأِحبُُّه.

َأْسـَتْخِدُم  َنموَذًجـا:  َأْعَمـُل   2

اْلَمْعجوَن في َعَمـِل َنموَذٍج 
اْلَحَيواِن. لِهـذا 

ئـيـَسَة  ُد اأْلَْجــزاَء الرَّ 3  ُأَحــدِّ

لِْلَحَيواِن َعلى النَّموَذِج.
4  َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في 

في  اأْلُْخرى  اْلَمْجموعاِت 
َنموَذجي.

َأْجزاُء ِجْسِم اْلَحَيواِن َنشاٌط

ئيَسُة لِِجْسِم هذا اْلَحَيواِن؟ ما اأْلَْجزاُء الرَّ
ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ئيَسُة لِِجْسِم اْلَحَيواِن؟ ُق: ما اأْلَْجزاُء الرَّ  َأَتَحقَّ
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فيَم َتْسَتْخِدُم اْلَحَيواناُت َأْجزاَءها؟

َتْسَتْعِمُل اْلَحَيواناُت َأْجزاَءها لَِكْي َتعيَش. َفِهَي - َمَثاًل - َتْسَتْخِدُم اْلَعْينَْيِن، َواأْلُُذَنْيِن، 
َواأْلَْنَف لْلَبْحِث َعِن الطَّعاِم، َوُتْسَتْخَدُم اأْلَْطراُف في َأْثناِء اْلَحَرَكِة.

ٌة ُتساِعُدُه َعلى  لِْلِقطِّ َأْطراٌف َقِويَّ
ْكِض لِْلُحصوِل َعلى ِغذاِئِه. الرَّ

َيْسَتْخِدُم اْلفيُل ُخْرطوَمُه في 
َتناُوِل اْلِغذاِء، َوُشْرِب اْلماِء.

لِلّطيوِر َأْجنَِحٌة ُتساِعُدها َعلى الطََّيراِن.

تي ُتساِعُدُه َعلى َتناُوِل ِغذاِئِه؟ ُق: ما َأْجزاُء اْلِقطِّ الَّ  َأَتَحقَّ
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ئيَسُة أِلَْجساِم اْلَحَيواناِت؟ ئيَسُة: ما اأْلَْجزاُء الرَّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها في ما َيْأتي: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ ُمْفَرَدٍة بِالّصوَرِة الَّ

ْقَر َعلى إيجاِد َطعاِمِه؟ تي ُتساِعُد الصَّ 3  ما اأْلَْجزاُء الَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Head  ْأُس الرَّ

Limbs  اأْلَْطراُف

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم

تي َتعيُش في ِمنَْطَقِة َسَكني، َأْعَمُل ُمْلَصًقا لِهِذِه اْلَحَيواناِت؛  ُأالِحُظ اْلَحَيواناِت الَّ
ُثمَّ َأْعِرُضُه َأماَم ُزَمالئي.

38
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4 ْرُس حاجاُت اْلَحَيواناِتالدَّ

ما حاجاُت اْلَحَيواناِت الَّتي ُتْبقيها َحيًَّة؟

اْلَحَيواناُت َجميًعا َتْحتاُج إِلى اْلماِء واْلِغذاِء لَِتعيَش َوَتنُْمَو.
 ،Herbivorous َبْعُض اْلَحَيواناِت َتْأُكُل النَّباتاِت َفَقْط، َوِهَي ُتَسّمى آِكالِت اْلُعْشِب

ِمْن ِمْثِل اأْلَرانِِب َواأْلَْبقاِر.

َيْشَرُب اْلَجَمُل اْلماَء بَِفِمِه ِمْثَل 
ُمْعَظِم اْلَحَيواناِت.

َتْأُكُل اْلَبَقَرُة اْلُعْشَب لَِتعيَش.
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َحَيوانـاٍت  َتـْأُكُل  اْلَحَيوانـاِت  َبْعـُض 
اللُّحـوِم  آِكالِت  ُتَسـّمى  لِـذا  ُأْخـرى؛ 
َواأْلَْسـُد  النَِّمـُر  َفَمَثـاًل،   .Carnivores

ِة. اْلحـادَّ بَِأْسـنانِِهما  اللَّْحـَم  َيـْأُكالِن 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  ُعْلَبٌة ِمَن اْلَكْرتوِن.           صوٌص.

  نِشاَرُة َخَشٍب.                  كوُب ماٍء.
  كوُب ماٍء.      َرْمٌل.      ُقّفازاٌت.

.           ُبذوٌر.   ِمَقصٌّ باِلستيِكيٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َأْعَمُل - بِالتَّعاُوِن  اْلُعْلَبَة، ُثمَّ  1 ُأْحِضُر 

ًة في َجوانِبِها  َمَع ُمَعلِّمي - ُثقوًبا داِئِريَّ
. بِاْستِْخداِم اْلِمَقصِّ

َأْنُثُر نِشاَرَة  اْلُعْلَبِة، ُثمَّ  ْمَل في  َأْنُثُر الرَّ  2

َوكوَب  اْلُبذوَر  َأَضُع  ُثمَّ  اْلَخَشِب، 
اْلماِء فيها.

3  ُأالِحُظ: ُأراِقُب الّصوَص َبْعَد َوْضِعِه 

في اْلُعْلَبِة.
4  َأَتواَصُل: َأْرُسُم ُصَوًرا ُتَمثُِّل ما َأراُه، 

ُثمَّ َأْعِرُض َنتاِئجي َأماَم ُزَمالئي.
تي  الَّ اْلحاجاِت  َحْوَل  داِئَرًة  َأْرُسُم   5

ُمَبيِّنًا  َيعيَش،  لَِكْي  الّصوَص  َتْلَزُم 
َكْيَف َيْحُصُل َعَلْيها؟

إاِلَم َيْحتاُج الّصوُص لَِكْي َيعيَش؟ َنشاٌط

َكْيَف ُتساِعُد اأْلَْسناُن النَِّمَر َعلى َتناُوِل 
ِغذاِئِه؟

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ٌة   لَِبْعِض آِكالِت اللُّحوِم َمخالُِب حادَّ
ُتساِعُدها َعلى َتناُوِل الطَّعاِم.
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اْلَحَيواناُت َجميُعها َتْحتاُج إِلى اْلَهواِء لَِكْي َتعيَش.
فيِه  َيعيُش  الَّذي  اْلِمُن  اْلَمكاُن  َوُهَو   ،Shelter اْلَمْأوى  إِلى  اْلَحَيواناُت  َتْحتاُج 

اْلَحَيواُن.

َيْحتاُج اأْلَْرَنُب إِلى َمْأًوى لَِيْحَتِمَي ِمْن َأْعداِئِه. 

َيعيُش النَّْحُل في َخِليٍَّة 
َيْبنيها بِنَْفِسِه.

َتْبني اْلَعصافيُر َأْعشاًشا لَِتَضَع اْلَبْيَض فيها.
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إِلى  َأْيًضا  اْلَحَيواناُت  َتْحتاُج 
فيِه،  َتْكُبُر  الَّذي   Space اْلَمكاِن 

ُل َبْحًثا َعِن اْلِغذاِء. ُثمَّ َتَتنَقَّ

َتْحتاُج اْلِفَيَلُة إلى َمكاٍن ُيناِسُب ُحجوَمها لَِتْكُبَر فيِه، ُثمَّ 
ُل َبْحًثا َعْن َطعاِمها. َتَتنَقَّ

 َيْحتاُج اْلَفْهُد إِلى َمكاٍن َيْرُكُض فيِه، َوُيتيُح َلُه اْصطِياَد 
تي َيْأُكُلها. اْلَحَيواناِت الَّ

ُق: لِماذا َتْبني اْلَعصافيُر َأْعشاًشا؟  َأَتَحقَّ

42
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ااِلْعتِناُء بِاْلَحَيواناِت اْلَليَفِة

اْلَحَيواناِت  ُتَسّمى  ُيْؤذيها، َوِهَي  َوَيْرُفُق بِها، َوال  اْلَحَيواناِت،  َبْعَض  ْنساُن  اإْلِ ُيَرّبي 
واِجِن، َواأْلَْغناِم، َواْلُخيوِل. اأْلَليَفَة Pets. ِمْثَل: الدَّ

ُق: ِمْن َأْيَن َتْحُصُل اْلَحَيواناُت اأْلَليَفُة َعلى اْلِغذاِء َواْلماِء؟  َأَتَحقَّ

َأْعَتني بَِحَيواني اأْلَليِف، 
َوُأحافُِظ َعلى َنظاَفتِِه.

َأْعَتني بَِحَيواني اأْلَليِف، 
ُم َلُه الطَّعاَم. َوُأَقدِّ
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ئيَسُة: ما الَّذي َتْحتاُج إَِلْيِه اْلَحَيواناُت لَِكْي َتعيَش َوَتنُْمَو؟   1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ

3  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَحَيواناِت ِمْن َحْيُث َنْوُع اْلِغِذاِء.

4  َأْذُكُر َكْيَف َتْحُصُل اْلَحَيواناُت اأْلَليَفُة َعلى حاجاتِها.

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

آِكالُت اْلُعْشِب  
Herbivorous

Shelter  اْلَمْأوى

Pet  اْلَحَيواُن اأْلَليُف

44

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم

َتْسَتْخِدُم  َحَيواناٍت  َعْن  فيها  َوَأْبَحُث  اْلَحَيواِن،  َحديَقِة  إِلى  عاِئَلتي  َمَع  َأْذَهُب 
ُن َنتاِئجي، ُثمَّ َأْعِرُضها َأماَم ُزَمالئي. النَّباتاِت ِغذاًء َوَمْأًوى، ُثمَّ ُأَدوِّ
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ِمَهٌن ُمْرَتبَِطٌة بِاْلُعلوِم
اْلُمزاِرُع )اْلَفاّلُح(

َيْزَرُع  َمْن  ُهَو  َفاْلُمزاِرُع  )اْلِفالَحِة(.  راَعِة  الزِّ ِمْهنَِة  في  النّاِس  ِمَن  َكثيٌر  َيْعَمُل 
اْلَحَيواناِت  ُيَرّبي  َأْيًضا  َوُهَو  َواْلَخْضراواِت،  اْلَفواِكِه  ِمْثَل  راِعيََّة،  الزِّ اْلَمحاصيَل 
واِجِن. َوَيبيُع في اأْلَْسواِق  اأْلَليَفَة اْلُمفيَدَة لِْلِْنساِن، ِمْثَل: اأْلَْبقاِر، َواْلماِعِز، َوالدَّ
ِغذاٍء،  ِمْن  اْلَحَيواناُت  ُتنْتُِجُه  َوما  راِعيَِّة،  الزِّ اْلَمحاصيِل  ِمَن  َعلى حاَجتِِه  َيزيُد  ما 

ِمْثِل: اْلَبْيِض، َواْلَحليِب، َواأْلَْجباِن.

ُع اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ُث َعْن  َأَتَحدَّ

َدْوِر اْلُمزاِرِع في َتْوفيِر اْلِغذاِء الَّذي 
ْنساُن، ُثمَّ َأْجَمُع ُصَوًرا  َيْحتاُج إَِلْيِه اإْلِ
َيْزَرُعها  ُمْخَتِلَفٍة  ِزراِعيٍَّة  لَِمحاصيَل 
اْلُمزاِرُع، ُثمَّ َأْعَمُل َأْلبوًما، ُثمَّ َأْعِرُضُه 

َأماَم ُزَمالئي.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )2(

46

Stem  الّساُق

Space  اْلَمكاُن

fruits  الثِّماُر

Flowers  اأْلَْزهاُر

Seeds  اْلُبذوُر

آِكالُت اللُّحوِم  
Carnivores

اْلُمْفَرداُت

تي ُتناِسُبها: 1  َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ
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اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:
ْوِء َواْلَهواِء؟  َبُب َوالنَّتيَجُة: ماذا َيْحُدُث لِلنَّباِت في حاَلِة َعَدِم َتواُفِر الضَّ 1  السَّ

؟  تي َتْلَزُمها لِْلَعْيِش َوالنُُّموِّ 2  َأْسَتنْتُِج: ما حاجاُت اْلَحَيواناِت الَّ

3  ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن، ُثمَّ ُأَصنُِّف اْلَحَيواَنْيِن ِمْن َحْيُث َنْوُع اْلِغذاِء إِلى: 

آِكِل ُعْشٍب، َوآِكِل ُلحوٍم.

4  َتْحتاُج النَّباتاُت في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة إِلى:

ْوِء.                    )ب(  اْلَهواِء. )  أ  (  الضَّ

)جـ(  التُّْرَبِة.                      ) د (  اْلماِء.
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أَْجزاُء النَّباِت

1  َأْسـَتْخِدُم صـوَرًة ُمماثَِلـًة لِلنَّباِت 

َنموَذًجا. اْلُمجـاِوِر 

َأْجزاٍء  إِلى  النَّباِت  صوَرَة  َأُقصُّ   2

ُمْخَتِلَفٍة.

َنٍة  ُمَلوَّ َوَرَقٍة  ُأْلِصُق ُكلَّ ُجْزٍء َعلى   3

النَّباِت  صوَرَة  َن  أِلَُكوِّ بِالتَّْرتيِب؛ 
ُكلِّ  اْسَم  َأْكُتُب  ُثمَّ  ُأْخرى،  ًة  َمرَّ

ُجْزٍء.

يَِّة  َأَهمِّ َعْن  ُزَمالئي  إِلى  ُث  َأَتَحدَّ  4

ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َأْجزاِء النَّباِت.

تَْقويُم اْلَداِء
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 أَماِكُن َعْيِش اْلكائِناِت اْلَحيَِّة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َتعيُش اْلكائِناُت اْلَحيَُّة في بيئاٍت ُمْخَتلَِفٍة ُتَلّبي حاجاتِها. 

3اْلَوْحَدُة

49
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ُ أَتََهيَّأ

ما اْلبيئاُت الَّتي تَعيُش فيها اْلكائِناُت اْلَحيَّةُ؟

الدَّْرُس )1(: اْلبيَئُة.

ْلِسَلُة اْلِغذائِيَُّة. الدَّْرُس )2(: السِّ

الدَّْرُس )3(: اْلَمْحِمّياُت الطَّبيِعيَُّة.

روِس قاِئَمُة الدُّ
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الَمُة: اْلَْمُن َوالسَّ
َأْرَتدي الُقّفاَزْيِن َقْبَل َبْدِء النَّشاِط.	 
َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َبْعَد اْنتِهاِء النَّشاِط.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
إِلى  ُمَعلِّمي -  بِإِْشراِف   - َأْذَهُب  ُأالِحُظ:    1

ُثمَّ  َشَجَرٍة،  َعْن  أِلَْبَحَث  اْلَمْدَرَسِة  َحديَقِة 
ُكلِّ  اْلُمَكبَِّرَة في ُمالَحَظِة  اْلَعَدَسَة  َأْسَتْخِدُم 

ُجْزٍء ِمنْها َعْن ُقْرٍب.
َبْيضاَء  َوَرَقٍة  َعلى  َأْرُسُم  اْلَبياناِت:  ُن  ُأَدوِّ  2

َعلى  َتعيُش  تي شاَهْدُتها  الَّ اْلَحيََّة  اْلكاِئناِت 
َجَرِة. الشَّ

3  َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في َنتاِئجي.

َجَرُة اْلكاِئناِت اْلَحيََّة َعلى اْلَعْيِش؟ 4  َأْسَتنْتُِج: َكْيَف ُتساِعُد هِذِه الشَّ

إِلى  النََّظَر  َفَأْسَتطيُع  اْلَخْمِس،  َي  َحواسِّ بِاْستِْخداِم  اأْلَْشياَء  ُف  َأَتَعرَّ اْلُمالَحَظُة: 
اأْلَْشياِء، َأْو َلْمَسها، َأْو َسماَعها.

ُمالَحظَةُ َشَجَرٍة

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت
  َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة.

  َأْقالُم َتْلويٍن.

  ُقّفازاٌت.

  َأْوراٌق َبْيضاُء.
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1 ْرُس اْلبيَئُةالدَّ

52

ما اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َواأْلَْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة في اْلبيَئِة؟
ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ

ما اْلبيَئُة؟

اْلَحيََّة،  اْلكاِئناِت  َوَتْشَمُل   ، اْلَحيِّ بِاْلكاِئِن  ُيحيُط  ما  ُكلُّ  ِهَي   Environment اْلبيَئُة 
َواأْلَْشياَء َغْيَر اْلَحيَِّة.

ْنساِن، َوالنَّباتاِت، َواْلَحَيواناِت. اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة ِمْثُل: اإْلِ
اأْلَْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة، ِمْثُل: التُّْرَبِة، َواْلماِء، َواْلَهواِء.

ُن اْلبيَئُة؟ ُق: ِممَّ َتَتَكوَّ  َأَتَحقَّ
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بيئاُت اْلكائِناِت اْلَحيَِّة

َيعيُش ُكلُّ كاِئٍن َحيٍّ في بيَئٍة َتَتواَفُر فيها حاجاُتُه اأْلَساِسيَُّة.
ٌة، وَأْمطاُرها َقليَلٌة. ٌة، َوجافَّ ْحراُء Desert بيَئٌة حارَّ الصَّ

ّباِر. بِِل، َوَنباِت الصَّ ْحراِء، ِمْثُل: اْلِفْئراِن، َواإْلِ َتعيُش َبْعُض اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة في الصَّ

ْحراِء. بُِل في الصَّ َتعيُش اإْلِ
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ّباِر. َنباُت الصَّ

ْحراِء. َفْأُر الصَّ
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ا، َتنْمو فيها غالًِبا َنباتاٌت َصغيَرٌة. َأّما َحَيواناُت هِذِه  اْلِمنَْطَقُة اْلُقْطبِيَُّة بيَئٌة باِرَدٌة ِجدًّ
ديِد. ِل اْلَبْرِد الشَّ اْلبيَئِة َفَلها َفْرٌو َسميٌك ُيساِعُدها َعلى َتَحمُّ

. اأْلَْرَنُب اْلُقْطبِيُّ

َنباتاٌت ُقْطبِيٌَّة َصغيَرٌة.

. بُّ اْلُقْطبِيُّ الدُّ
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َأْشجاُر اْلغاَبِة.
ُر اْلغاَبُة لِْلِقْرِد حاجاتِِه   ُتَوفِّ

اأْلَساِسيََّة.

اْلغاَبُة Forest بيَئٌة َتنْمو فيها َأْشجاٌر َكثيَرٌة َوَطويَلٌة بَِسَبِب َكْثَرِة اأْلَْمطاِر، َوَتواُفِر َضْوِء 
ْمِس. الشَّ

َعٌة، ِمْثُل: َتعيُش في اْلغاَبِة َحَيواناٌت ُمَتنَوِّ
اْلِغْزالِن، َوالطُّيوِر، َواْلِقَرَدِة، َواْلَحَشراِت، َوالّديداِن.
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َتعيُش   Grassland اْلُعْشبِيَُّة  اْلِمنَْطَقُة 
فيها َأْشجاٌر َوُشَجْيراٌت َوَأْعشاٌب َتَتَغّذى 

بِها ُمْعَظُم اْلَحَيواناِت.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  َأْقالُم َتْخطيٍط.

  ُصنْدوٌق ِمَن اْلَكْرتوِن.
  َمْعجوٌن.

  َأْوراٌق َبْيضاُء.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َأْرَغُب في  تي  الَّ اْلبيئاِت  ِمَن  بيَئًة  َأْختاُر   1

ِث َعنْها. التََّحدُّ
2   َأْعَمُل َنموَذًجا لِْلبيَئِة بِاْستِْخداِم اأْلََدواِت، 

تي  ُمَبيِّنًا فيِه َأْنواَع اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت الَّ
َتعيُش في هِذِه اْلبيَئِة.

في  ُزَمالئي  بِنَماِذِج  َنموَذجي  ُأقاِرُن   3

اْلَمْجموعاِت اأْلُْخرى.
َأماَم  َنموَذجي  َعْن  ُث  َأَتَحدَّ َأَتواَصُل:   4

. فِّ ُزَمالئي في الصَّ

َنموَذُج بيَئٍة َنشاٌط
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ـُق: َكْيـَف َتْخَتِلـُف اْلبيئـاُت   َأَتَحقَّ
َبْعٍض؟ َعـْن  َبْعُضهـا 

َتعيُش َحَيواناٌت َكثيَرٌة في 
اْلِمنَْطَقِة اْلُعْشبِيَِّة.
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اْلبيئاُت اْلمائِيَُّة

اْلَحَيواناِت،  ِمَن  َكثيٌر  فيها  َيعيُش  َواْلُبَحْيراِت،  اأْلَْنهاِر،  ِمْثُل:  اْلَعْذَبُة،  اْلماِئيَُّة  اْلبيَئُة 
فاِدِع. ِمْثُل: اأْلَْسماِك، َوالطُّيوِر، َوالضَّ

َواْلبيَئُة اْلماِئيَُّة اْلمالَِحُة، ِمْثُل: اْلبِحاِر، َواْلُمحيطاِت، َتعيُش فيها كاِئناٌت َحيٌَّة ُمْخَتِلَفٌة، 
ِمْثُل: اأْلَْسماِك، َواْلَمْرجاِن.

بيَئٌة ماِئيٌَّة في اأْلَْزَرِق.
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ُق: ُأقاِرُن َبْيَن ُكلٍّ ِمَن اْلُبَحْيَرِة، َواْلُمحيِط.  َأَتَحقَّ

َتعيُش في اْلُمحيِط كاِئناٌت 
َحيٌَّة َكثيَرٌة.
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اْلِمنَْطَقِة  في  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  ِمَن  َقليَلٌة  َأْعداٌد  َتعيُش  لِماذا  ئيَسُة:  الرَّ اْلِفْكَرُة   1

اْلُقْطبِيَِّة؟
تي ُتناِسُبها في ما َيْأتي: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ ُكلَّ ُمْفَرَدٍة بِالّصوَرِة الَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

Desert  ْحراُء الصَّ

Forest  اْلغاَبُة

في  بيَئٍة  ُكلُّ  َتْخَتِلُف  فيَم   3

الّصوَرَتْيِن اْلُمجاِوَرَتْيِن؟

َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم

في  اْلماِئيَِّة  اْلبيئاِت  َعِن  ْنَتْرنِْت  اإْلِ َشَبَكِة  في  اْلوالَِدْيِن -  َأَحِد  بِاْستِشاَرِة   - َأْبَحُث 
ُل إَِلْيها. تي َأَتَوصَّ ، َوَعِن اْسِم ُكلٍّ ِمنْها، ُثمَّ ُأشاِرُك ُزَمالئي في النَّتاِئِج الَّ اأْلُْرُدنِّ
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2 ْرُس ُةالدَّ ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَّ السِّ

ُصنِْع  َعلى  اْلقاِدَرُة  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت  َوِهَي  بِالنَّباتاِت،  غالًِبا  اْلِغذاِئيَُّة  ْلِسَلُة  السِّ َتْبَدُأ 
ِغذاِئها بِنَْفِسها، ُثمَّ اْلَحَيواناِت آِكالِت اْلُعْشِب، ُثمَّ اْلَحَيواناِت آِكالِت اللُّحوِم.

ْلِسَلُة اْلِغذائِيَُّة؟ ما السِّ

ــّميِه  ــا ُنَس ــا م ــَع َبْعِضه ــُل َم ــٍة، ُتَمثِّ ــاٍت ِغذاِئيَّ ــُة بَِعالق ــاُت اْلَحيَّ ــُط اْلكاِئن َتْرَتبِ
.Food Chain اْلِغذاِئيَّــَة  ْلِســَلَة  السِّ

ْفَدَع. ْفَدُع َيْأُكُل اْلَجراَدَة، َواأْلَْفعى َتْأُكُل الضُّ َفَمَثاًل، اْلَجراَدُة َتْأُكُل اْلُعْشَب، َوالضُّ

َجراَدٌة

ُضْفَدٌع

َأْفعى

َصْقٌر

ُعْشٌب
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اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  ُصَوُر َحَيواناٍت ُمْخَتِلَفٍة.

.        َأْقالُم َتْلويٍن.   ِمَقصٌّ باِلستيِكيٌّ

  ُصَوُر َنباتاٍت ُمْخَتِلَفٍة.           ُخيوٌط.
ى.              ِمْثَقٌب.   َوَرُق َكْرتوٍن ُمَقوًّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
1  َأُقـصُّ َوَرَقـًة ِمـَن اْلَكْرتـوِن بَِشـْكٍل 

ُنهـا بِاللَّـْوِن اأْلَْصَفِر  ، ُثـمَّ ُأَلوِّ داِئـِريٍّ
ـْمَس. الشَّ لُِتَمثَِّل 

ِة، ُثمَّ  َوَر ِمَن اْلِجَهِة اْلُعْلِويَّ 2 َأْثُقُب الصُّ

َأَضُع َخْيًطا في ُكلِّ َثْقٍب.
3  َأْعَمُل َنموَذًجا: َأْرُبُط ُصَوَر اْلكاِئناِت 

ُل  ُأَشكِّ بَِحْيُث  بِالتَّْرتيِب،  َمًعا  اْلَحيَِّة 
ِسـْلِسَلًة ِغـذاِئيًَّة، ُثمَّ ُأَثـبِّـُتها بِـِقْطَعِة 

ْمَس. تي ُتَمثُِّل الشَّ اْلَكْرتوِن الَّ
ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة  4 َأْسَتنْتُِج: بِماذا َتْبَدُأ السِّ

داِئًما؟
تي  ْلِسَلَة اْلِغذاِئيََّة الَّ 5  َأَتواَصُل: َأْرُسُم السِّ

َأْعَدْدُتها، ُثمَّ َأْعِرُضها َأماَم ُزَمالئي.

ٍة ُم ِسْلِسَلٍة ِغذائِيَّ ُمَجسَّ َنشاٌط

ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة؟ ُق: بَِم َتْبَدُأ السِّ  َأَتَحقَّ

ُن ِسْلِسَلًة ِغذاِئيًَّة ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة  ُأَكوِّ
ْكِل اْلتي: في الشَّ

ْكَل ُل الشَّ ْكَلأََتَأمَّ ُل الشَّ أََتَأمَّ
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ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة؟ ُن السِّ ئيَسُة: ِممَّ َتَتَكوَّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها في ما َيْأتي: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ اْلُمْفَرَدَة بِالّصوَرِة الَّ

حيِح: ْلِسَلِة اْلِغذاِئيَِّة اْلتَِيِة َوْفَق التَّْرتيِب الصَّ ناِت السِّ ُم ُمَكوِّ 3  ُأَرتُِّب: ُأَرقِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة   السِّ
Food Chain
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َمَع اْلفَنِّاْلُعلوُم

ًة  خاصَّ ِغذاِئيًَّة  ِسْلِسَلًة  َيْحوي  ُمْلَصًقا  َأْعَمُل  ُثمَّ  َحيٍَّة،  لِكاِئناٍت  ُصَوٍر  َعْن  َأْبَحُث 
بِهِذِه اْلكاِئناِت.
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ما اْلَمْقصوُد بِاْلَمْحِميَِّة الطَّبيِعيَِّة؟

الطَّبيِعيََّة  اْلَمْحِميََّة  ُيَسّمى  َعَلْيها،  ِحفاًظا  َحيٍَّة  لِكاِئناٍت  َمْرًبى  َأْحياًنا  ْنساُن  اإْلِ ُينِْشُئ 
Natural reserve، َوِهَي َمكاٌن َتِجُد فيِه اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َجميَع حاجاتِها ِمَن اْلَمْأوى، 

عاَيِة، َواْلِحماَيِة. َواْلماِء، َواْلِغذاِء، َوالرِّ

َيعيُش اْلماِعُز اْلَجَبِليُّ في َمْحِميَِّة ضانا 
تي َتَقُع في ُمحاَفَظِة الطَّفيَلِة. الَّ

3 ْرُس ُةالدَّ بيِعيَّ اْلَمْحِمّياُت الطَّ
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: َمْحِميَُّة ضانا، َوَمْحِميَُّة غاباِت بِْرِقَش، َوَمْحِميَُّة  ِمَن اْلَمْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة في اأْلُْرُدنِّ
، َوَغْيُرها. اأْلَْزَرِق اْلماِئيَُّة، َوَمْحِميَُّة َعْجلوَن، َوَمْحِميَُّة الّشوَمِريِّ

َمْحِميَُّة غاباِت بِْرِقَش.

ُر اْلَمْحِميَُّة الطَّبيِعيَُّة لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ ُق: ماذا ُتَوفِّ  َأَتَحقَّ
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يُّ )اْلَوَشُق(.  اْلِقطُّ اْلَبرِّ

َغزاُل الّريِم.
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اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
  ِوعاٌء باِلستيِكيٌّ َشّفاٌف ذو ِغطاٍء َمْثقوٍب.

  َصْحٌن َصغيٌر فيِه ماٌء.
  َأْوراُق َنباتاٍت.                          ُصخوٌر.

  َحًصى ِصغاُر اْلَحْجِم.             ُتْرَبٌة.
  دوَدُة اأْلَْرِض.                           ُقّفازاٌت.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُثمَّ   ، اْلباِلستيِكيِّ اْلِوعاِء  في  التُّْرَبَة  َأَضُع   1

خوَر َواْلَحصى، ُثمَّ َأَضُع َأْوراَق  ُأضيُف الصُّ
النَّباتاِت.

اأْلَْرِض،  دوَدَة  ُثمَّ  اْلماِء،  َصْحَن  ُأضيُف   2

ُثمَّ َأَضُع اْلِغطاَء َعلى اْلِوعاِء.
َة  ُمدَّ َيْوِميًّا  اأْلَْرِض  دوَدَة  ُأراِقُب  ُأالِحُظ:   3

ُأْسبوٍع. ما الَّذي َحَدَث أِلَْوراِق النَّباتاِت؟ 
4  َأْسَتنْتُِج: َهْل َتْسَتطيُع دوَدُة اأْلَْرِض اْلُحصوَل 

َعلى ما َتْحتاُج إَِلْيِه ِمْن بيَئتِها؟
بِالنِّْسَبِة  اْلباِلستيِكيَّ  اْلِوعـاَء  ُأَسّمي  ماذا   5

إِلى دوَدِة اأْلَْرِض؟
6  َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في َنتاِئجي.

َمْربى في ِوعاٍء َنشاٌط

يوَجُد غزاُل اْلَمها اْلَعَربِيُّ في 
. َمْحِميَِّة الّشوَمِريِّ

طاِئُر اْلَحَجِل الَّذي َيعيُش في َمْحِميَِّة 
غاباِت بِْرِقَش.
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ئيَسُة: لِماذا َيِجُب ااِلْهتِماُم بِِحماَيِة بيئاِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة؟ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

تي ُتناِسُبها في ما َيْأتي: 2  اْلُمْفَرداُت: َأِصُل بَِخطٍّ اْلُمْفَرَدَة بِالّصوَرِة الَّ

. 3  ُأَسّمي َبْعَض اْلَمْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة في اأْلُْرُدنِّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَمْحِميَُّة الطَّبيِعيَُّة  
Natural reserve
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َمَع اْلُمْجتََمِعاْلُعلوُم

، ُثمَّ َأْبَحُث َعْن َتْعليماِت ِزياَرِة هِذِه  َأْختاُر إِْحدى اْلَمْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة في اأْلُْرُدنِّ
اْلَمْحِميَِّة، ُمْلَتِزًما ِإِْرشاداِت اْلُمَعلِِّم. َوُأشاِرُك ُزَمالئي في َمْعلوماتي.
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ِمَهٌن ُمْرَتبَِطٌة بِاْلُعلوِم
الطَّبيُب اْلَبْيَطِريُّ

ُه َيْفَحُصها،  ٌص في ِعالِج اْلَحَيواناِت؛ إِْذ إِنَّ الطَّبيُب اْلَبْيَطِريُّ ُهَو َطبيٌب ُمَتَخصِّ
َأْفَضَل  َلها  ُد  َوُيَحدِّ ُتصيُبها،  تي  الَّ اأْلَْمراَض  ُص  َوُيَشخِّ يََّة،  حِّ الصِّ حاَلَتها  ُد  َوَيَتَفقَّ

اأْلَْدِوَيِة، َوُيعالُِج ُجروَحها اْلُمْخَتِلَفَة.

ُع اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ُث َعْن َأَتَحدَّ

بِإِْشراِف ُمَعلِّمي/ ُمَعلَِّمتي، َأْسَتضيُف َأَحـَد 
اأْلَطِّباِء اْلَبْيَطِرّييَن ِمَن اْلَجْمِعيَِّة اْلَمَلِكيَِّة لِِحماَيِة 
ِث َعْن َدْوِر الطَّبيِب اْلَبْيَطِريِّ في  الطَّبيَعِة لِلتََّحدُّ

ِرعاَيِة اْلَحَيواناِت في اْلَمْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة )3(

اْلُمْفَرداُت

تي ُتناِسُبها: 1  َأِصُل بَِخطٍّ ُكالًّ ِمَن اْلُمْفَرداِت اْلتَِيِة بِالّصوَرِة الَّ

67

اْلِمنَْطَقُة اْلُعْشبِيَُّة  
Grassland

ْلِسَلُة اْلِغذاِئيَُّة   السِّ
Food Chain

Forest  اْلغاَبُة



68

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:
ِة َنباتاتِها؟ ْحراُء بِِقلَّ 1  َأْسَتنْتُِج: لِماذا َتْمتاُز الصَّ

2  َأْسَتْخِدُم ُمْفَرَدَة )اْلغاَبُة( في َوْصِف الّصوَرِة اْلتَِيِة:

تي ُيْمِكُن  ُع: ِعنَْدما َأْذَهُب في ِرْحَلٍة إِلى َمْحِميٍَّة َطبيِعيٍَّة، ما اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة الَّ 3  َأَتَوقَّ

َأْن َأراها؟
تي َقْد َأِجُدها في اْلبيَئِة؟ ُص: ما اأْلَْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة الَّ 4  ُأَلخِّ

حيَحِة في ما َيْأتي: جاَبِة الصَّ 5  َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِ

ْجراُء الَّذي ُيساِعُد َعلى ِحماَيِة اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة ُهَو: اإْلِ

)  أ  (  َرْمُي النُّفاياِت.                     )ب(  َحْرُق النُّفاياِت.

)جـ(  إِْنشاُء اْلَمْحِمّياِت.               ) د (  إِْنشاُء اْلبِناياِت.
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تَْقويُم اْلَداِء

ْوِكيُّ التّيُن الشَّ

ْرشاداُت: اْلِ

ْرشاداِت لِْلِجاَبِة َعِن  ُيالِحُظ اْلُعَلماُء اْلكاِئناِت اْلَحيََّة في بيئاتِها، َوَيتَّبِعوَن اإْلِ
َوِر.  اأْلَْسِئَلِة َوَتْحليِل الصُّ

ْرشاداِت لِْلِجاَبِة َعِن اأْلَْسِئَلِة اْلتَِيِة: َأْسَتعيُن بِاإْلِ

ْوِكيِّ الّظاِهُر في الّصوَرِة؟ تي َيعيُش فيها َنباُت الّتيِن الشَّ 1  ما اْلبيَئُة الَّ

ْوِكيِّ َعلى اْلَعْيِش في هِذِه اْلبيَئِة. 2  َأْسَتنْتُِج اأْلَْجزاَء الَّتي ساَعَدْت َنباَت الّتيِن الشَّ

ْوِكيِّ اْلَبقاَء آِمنًا في بيَئتِِه؟ 3  َكْيَف َيْسَتطيُع َنباُت الّتيِن الشَّ
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َمْسَرُد اْلُمْصطَلَحاِت

70

أ

تي َتْحوي اْلُبذوَر. ُن الثِّماُر الَّ َعٍة، َوفيِه َتَتَكوَّ اْلَْزهاُر Flowers: َنباٌت ذو َأْلواٍن ُمَتنَوِّ

آكاِلُت اْلُعْشِب Herbivorous: َحَيواناٌت َتْأُكُل النَّباتاِت َفَقْط.

آكاِلُت اللُّحوِم Carnivores: َحَيواناٌت َتْأُكُل َحَيواناٍت ُأْخرى.

ْجَلْيِن، َوِهَي ُتساِعُد اْلَحَيواناِت َعلى اْلَحَرَكِة. اْلَْطراُف Limbs: َأْعضاٌء َتْشَمُل اْلَيَدْيِن َوالرِّ

ْنساُن Human: كاِئٌن َحيٌّ َينْمو، َوَيَتَغيَُّر. اْلِ

ْمِس. اْلَْوراُق Leaves: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت، َيْصنَُع ِغذاَءُه َعْن َطريِق اْلَهواِء، َواْلماِء، َوَضْوِء الشَّ

ب

اْلُبذوُر Seeds: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت، َينْمو، َوُينْتُِج َنباًتا َجديًدا.

، َوَيعيُش فيِه. اْلبيَئُة Environment: ُكلُّ ما ُيحيُط بِاْلكاِئِن اْلَحيِّ

ت

ُر اْلَمكاَن الَّذي َتعيُش فيِه النَّباتاُت، َوَتنْمو فيِه  التُّْرَبُة Soil: َطَبَقٌة ُتَغّطي َسْطَح اأْلَْرِض، َوُتَوفِّ
اْلُجذوُر.

ث

الثِّماُر fruits: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت، َيْحَتوي َعلى اْلُبذوِر.

ج

ْدَر، َوالظَّْهَر. ُط ِجْسَم اْلَحَيواِن، َوَتْحوي اْلَبْطَن، َوالصَّ اْلِجْذُع Torso: ِمنَْطَقٌة َتَتَوسَّ

اْلُجذوُر Roots: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت، َيكوُن في التُّْرَبِة، َوَيْمَتصُّ اْلماَء َواأْلَْمالَح الّذاِئَبَة فيها.
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ح

فيِه  لُِيماِرَس  َواْلَمْأوى  اْلِغذاَء  َلُه  ُر  ُيَوفِّ الَّذي  ْنساُن  اإْلِ ُيَرّبيِه  َحَيواٌن   :Pet اْلَليُف  اْلَحَيواُن 
َأْنِشَطَتُه.

ر

ْأُس Head: ُجْزٌء ِمَن اْلِجْسِم، فيِه اْلَعْيناِن، َواأْلُُذناِن، َواأْلَْنُف، َواْلَفُم. الرَّ

س

عاَمَة، َوَيْحِمُل َأْوراَقُه َوَأْزهاَرُه َوثِماَرُه، َوَينُْقُل  ُر َلُه الدِّ الّساُق Stem: ُجْزٌء ِمَن النَّباِت، ُيَوفِّ
اْلماَء َواأْلَْمالَح إِلى َبِقيَِّة َأْجزاِئِه.

ْلِسَلُة اْلِغذائِيَُّة Food Chain: َعالقاٌت ِغذاِئيٌَّة َتْرُبُط اْلكاِئناِت اْلَحيََّة َبْعَضها بَِبْعٍض. السِّ

ص

ٌة. ٌة، َأْمطاُرها َقليَلٌة، َوُتْرَبُتها جافَّ ْحراُء Desert: بيَئٌة جافَّ الصَّ

ض

إِْنتاِج  َعلى  النَّباتاِت  َأْوراَق  ُيساِعُد  َوُهَو  ْمُس،  الشَّ ئيُس  الرَّ َمْصَدُرُه  ُشعاٌع   :Light ْوُء  الضَّ
اْلِغذاِء اْلخاصِّ بِها.

غ

َضْوِء  َوَتواُفِر  اأْلَْمطاِر،  َهْطِل  َنتيَجَة  َوَطويَلٌة  َكثيَرٌة  َأْشجاٌر  فيها  َتنْمو  بيَئٌة   :Forest اْلغاَبُة 
ْمِس. الشَّ

اْلِغذاُء Food: َشْيٌء َيْلَزُم اْلكاِئَن اْلَحيَّ لَِكْي َينُْمَو، َوُيماِرَس َأْنِشَطَتُه.
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م

ْنساِن الَّذي َيْسَتْخِدُمُه َكثيًرا.  اْلماُء Water: َشْيٌء َضروِريٌّ لَِحياِة اإْلِ

اْلَمْأوى Shelter: اْلَمكاُن اْلِمُن الَّذي َيعيُش فيِه اْلَحَيواُن.

اْلَمْحِميَُّة الطَّبيِعيَُّة Natural reserve: َمكاٌن آِمٌن ُيَمثُِّل بيئَة َعْيٍش ُمناِسَبًة لِْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، 
َوَتَتواَفُر فيِه حاجاُتها اأْلَساِسيَُّة جميُعها.

َة اْلِجْسِم. اْلَمَرُض Disease: َخَلٌل ُيصيُب ِصحَّ

اْلَمْسَكُن Home: اْلَمكاُن الَّذي َيعيُش فيِه َأْفراُد اأْلُْسَرِة.

َتْهِوَيٍة  ٌس، َوذو  Healthy Home: َمْسَكٌن واِسٌع، َنظيٌف، ُمنَظٌَّم، ُمَشمَّ يُّ  حِّ اْلَمْسَكُن الصِّ
َجيَِّدٍة.

ُل َبْحًثا َعِن اْلِغذاِء.  اْلَمكاُن Space: اْلَمْوطُِن الَّذي َتْكُبُر فيِه اْلَحَيواناُت، َوَتَتنَقَّ

تي َتْخَتِلُف ِمْن َشْخٍص إِلى آَخَر. اْلَمالِمُح Face Profiles: َأْوصاُف اْلَوْجِه الَّ

ُمْعَظُم  بِها  َتَتَغّذى  َوَأْعشاٌب  َأْشجاٌر  فيها  َتعيُش  بيَئٌة   :Gdnalssar اْلُعْشبِيَُّة  اْلِمنَْطَقُة 
اْلَحَيواناِت.

هـ

َس، َوَيعيَش. ْنساُن لَِكْي َيَتنَفَّ اْلَهواُء Air: َشْيٌء َيْحتاُج إَِلْيِه اإْلِ
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تم بحمد هللا تعالى


