
ملزمة أوراق العمل في ماّدة العلوم

للّصّف األّول األساسيّ 

: .......................................االسم 

: ......................................الّشعبة 



نَْحُن ُمتشابِهونَ 

أتأمل العبارات اآلتية ، وأُصنِّفها إلى أوجه التَّشابه أو 

أوجه االختالف بين النّاس  

لون الشعر أحتاج للغذاءأنمو وأتغيّر

والبشرة 

طريقة تناول ة األلعاب المفّضل

الّطعام

لون العينين

أوجه االختالفأوجه التّشابه

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

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

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

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

المعلمة إيمان كايد



حاجات اإلنسان األساسيّة

ها اأْلَساسيَّة ِلنُساعد َصديقتنا في استعادة نشاطها بُِحصوِلها على حاجاتِ 

نسان ا :ألساسيّة الاّلزمة لها كي تعيَش َوِمْن ثُمَّ نَْكتُب حاجات اإْلِ

: حاجات اإلنسان األساسيّة * 

(1    ______________2  )____________

(3    ______________4 )_____________

المعلمة إيمان كايد



صحة جسم اإلنسان

أتأّمل الّصور ثُمَّ أِصُل العادات الّصحيّة بالوجه الّضاحك    

والعادات غير الّصحيّة بِالوجه اْلحزين

أماِرس التّمارين

ياضيّة ُكلَّ يوم الّرِ
أجلس قريبًا من التِّلفاز

عند مشاهدته

أتناول الحلويات بِكثرة
أُحافِظ على نَظافِة 

أَْسناني

أنام باكًرا أِلصحو باِكًرا
أُكثر ِمن الجلوس على 

األجهزة اإللكترونيّة

المعلمة إيمان كايد



أَْكتُب أَْجزاء النّبتة ُمْستَعينًا بِاْلَكلمات اآلتية، 

ثُمَّ أُلّونها بِاْستِْخدام اأْلَلوان اْلُمناسبة 

الثِّماراألَْزهاراقاأْلَْورالّساقر اْلُجذو

النَّباتات َو أَجزاؤها

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

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

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

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

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

المعلمة إيمان كايد



ف على َوظائف • هيّا بنا يا أبطال نَُرّدد َهذه اأْلُنشودة معًا ِلنَتَعَرَّ

أْجزاء النّبات ، ِلنَتمّكن من حّل الّسؤال الذي يليها •

زائي اْلَخْمسة أنا النَّبات في كّلِ مكان تَجدوني ابحثوا َعنّي بِأَجْ 

.ثيرة تَْعِرفوني ُجذوٌر ، ساٌق ، َو أوراق أْزهار َوثِماٌر كَ 

ْجل َوجزر اْلُجذور في ُكّلِ َمكان تَجدوني ابحثوا عنّي فِ أَنا 

لى األوراقتَأْكلوني أْمتَّص اْلماء َواألمالح لينقله الّساق إ

وبصل أنا الّساق في ُكّلِ مكان تجدوني ابحثوا عنّي بطاطا

ع تأكلوني ساقي توصل األمالح والماء ألوراٍق خضراء وتوزّ 

اْلغذاء ألجزاء النّبات

حان أنا الورقة في كّلِ مكان تجدوني ابحثوا عنّي نعنع وري

بات قويًاتأكلوني بالّشمس والهواء والتُّربة والمياه ينمو النّ 

بروكلي أنا الّزهرة في كّل مكان تجدوني ابحثوا عنّي قرنبيط و

ن الثِّمار وأساعد العطار ليصنع عطورً  ا زكيّةتأكلوني أُكّوِ

ا تأكلوني أنا الثّمار في كّلِ مكان تجدوني ابحثوا عنّي خيار ومانج

أحمي البذور أُطعم الطُّيور كم يبدو طعمي شهيَا 

النَّباتات َو أَجزاؤها

المعلمة إيمان كايد



: أِصُل جزء النّبات بِالوظيفة الُمناسبة له 

ن الثِّمار ذات ألوان ُمتنّوعة تُكّوِ

تُثبِّت النّبتة في التُّربة َوتمتصّ 

اْلماء واألمالح المعدنيّة

يَْصنع اْلغذاء للنّبتة

يَْحمل أوراق وأزهار َوثمار

النّبتة وينقل اْلماء إليها

تنمو وتنتج نباتًا َجديًدا

يحتوي بِداخله اْلبُذور

اأْلوراق

الجذور

الّساق

اأْلزهار

الثِّمار

اْلبُذور

النَّباتات َو أَجزاؤها

المعلمة

إيمان كايد



ل نباتات نأك

ثمارها

ل نباتات ناك

ساقها

ل نباتات نأك

أوراقها

ل نباتات نأك

جذورها

ل نباتات نأك

بذورها

النّباتات وأجزاؤها

أصنِّف النّباتات اآلتية حسب  الجزء الذي يؤكل منها

ذرةَموزخسرقصب الّسكفجل

جزرهليونبازيالءجرجيرالبُرتُق

المعلمة إيمان كايد



أتأّمل الّصور اآلتية ألتمّكن من معرفة حاجات النّبات األساسيّة

:ثُمَّ أكتب كالا منها أسفل الّصورة

حاجات النّبات األساسيّة

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

حاجات النّباتات

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

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

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

المعلمة إيمان كايد



لى كّلٍ يا تُرى لماذا تحتاج النّباتات إ

الماء، الهواء ،الّضوء ، :  )من 

؟؟(التُّربة 

أنا صديقكم فّكور إننّي أعرف الّسبب وسأخبركم به 

تَحتاُج النّباتات إلى الماء في ُصْنِع ِغذائِها َونَقلهِ 

إلى جميع أجزائِها 

تَْحتاُج النّباتات إلى الّضوء فهو يُساعد األوراق

على ُصنِع ِغذائِها 

تَحتاُج النّباتات إلى الهواء ِللتَّنفُِس،

َوُصْنِع ِغذائِها

تحتاُج النّباتات إِلى التُّربة فهي المكان الذي

تعيش فيه النّباتات  َوتَْنمو فيِه اْلُجذور 

المعلمة إيمان كايد



☺هيّا نستذكر ** 

: يتكّون جسم الحيوان من أجزاء رئيسة وهي  **

ويشمل العينين ، األذنين ، األنف ، الفم : الّرأس •

ويشمل البطن ، الّصدر ، الّظهر: الجذع * •

وتشمل اليدين ، الّرجلين : األطراف * 

وهي تساعد الحيوان على الحركة 

الحيوانات َوأجزاؤها

☺أَُحّدد أجزاء جسم األرنب األساسيّة وأكتبها ☺

االطرافالجذع الّرأس

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

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

المعلمة إيمان كايد



الحيوانات َوأجزاؤها

:أكتب اسم الجزء الُمَحدَّد لكل من الحيوانات اآلتية 

االطرافالجذع الّرأس

00000000000000000000000000

00000000000000000000000000

المعلمة إيمان كايد



الحيوانات َوأجزاؤها

ن الجزء الّذي يقوم بالوظيفة المناسبة لكل من  أُلّوِ

الحيوانات اآلتية 

يستخدمه الفيل في تناول

الغذاء وشرب الماء

يستخدمها الجمل في

الحركة

تختبئ فيه السُّلحفاة 

عندما تشعر بالخطر

تستخدمها النّحلة في

الّطيران

المعلمة إيمان كايد



ُن الحيوانات آكلة األعشاب بِاللَّوِن  أُلّوِ

اأْلَخضر والحيوانات آكلة اللُّحوم 

☺بِاللَّوِن األَحمر في ما يَأْتي 

حاجات الحيوانات

المعلمة إيمان كايد



حاجات الحيوانات

☺أمألُ الفراغ بِالكلمة الُمناسبة ُمستعينًا بِالكلمات ☺

المكانالمأوىالغذاء الماء

.الذي يتناوله ................ تَُمثِّل اللُّحوم ِلألَسد 

.الذي يشربه................ تَُمثِّل البحيرة للفيل 

.الذي تعيش فيه................ تَُمثِّل الخليّة للنَّحلة 

المناسب................ يُمثِّل البحر للّسمكة 

ِلتسبح وتعيش فيه

المعلمة إيمان كايد



حاجات الحيوانات

أتأمل الّصورة ، ثُم أستخرج أسماء الحيوانات األليفة

: منها 

بقرةأسدكلب

أفعىقّطةخروف

ةالحيوانات األليف

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

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

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

فق)   ( أََضع إشارة  أمام السُّلوكات التي تمثِّل الّرِ

:بالحيوان 

تُعالج الّطبيبة

)       (القّطة 

م الّطعام للقّطة  أقّدِ

)       (
أضرب القّطة 

)       (

المعلمة إيمان كايد



أَُصنِّف الكائنات اآلتية إلى كائنات حيّة وكائنات غير حيّة

الكائنات 

الحيّة 

الكائنات 

غير الحيّة

البيئة

المعلمة إيمان كايد



البيئةءالّصحرا

ةالمائيّ 

المنطقة الغابة

ةالقطبيّ 

المنطقة 

ةالعشبيّ 

البيئة

أصنِّف الكائنات الحيّة اآلتية حسب البيئة المناسبة

☺ِلعيشها 

دب قطبيّ أخطبوطالّصبارأرنب قطبيّ حوت

أشجار جمل

طويلة

قردخروفحصان

المعلمة إيمان كايد



َن ِسلِسلةً  أَُرقُِّم اْلكائناِت اْلَحيَّة في ُكّلِ َمْجموعٍة أِلُكّوِ

☺ِوْفَق التَّرتيب الصَّحيح , ِغذائيةا 

تِْمساح

جراد

ذُرة

ضفدع

لسلة الغذائيّة الّسِ

قَْمح

أَفعى

صقر

فأر

المعلمة 

إيمان كايد


