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تم تطوير الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019م واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر. ويخضع لالستثناء
التشريعي المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجـوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصـول على اإلذن المكتوب 
من مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف األول - هذه نسخة تمَّ

وآالن  بورد  جون  َفْين  للُمَؤلِّ األساسية  المرحلة  في  للعلوم  كامبريدج  سلسلة  من 
كروس.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم
ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد في تلك المواقع دقيق

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-

Sultan pics in books final.indd   1 3/25/20   12:31 PM

1-13.indd   3 5/18/20   3:55 PM



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-13.indd   4 5/18/20   3:55 PM



5

1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-13.indd   5 5/18/20   3:55 PM



6

ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِنـي

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

َلن�ا اْح���َف���ْظ  َربَّ���ن���ا  ي���ا 

ْع��َب ف���ي الأَْوط��ان َوال�سَّ

يَّ�����ًدا ُوؤَ
م��� ���������ُدْم 

َ
َوْل���ي

��ْل��ط��ان
ُّ

َج����اَل����َة ال�����س

م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ

����ًدا ع�����اِه�����ًا ُم����َم����جَّ

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

م��اء
َّ

ف��اْرَتق���ي ه�����اَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ِك��راِم  ِم��ْن  اأَْوِف��ي��اُء 

ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ
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ix

تقديم
الحمـد للــه رب العالميـن، والصالة والسـالم على خير المرسـلين سـيدنا محمـد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد ،،،
حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية 
فـي اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفـة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
مسـتمرة وتطوير شـامل في نواحيها المختلفة؛ بدًءا من المقررات الدراسـية، وطرائق التدريس، 
وأسـاليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسـب مع الرؤية المسـتقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق 

مع فلسفته وأهدافه. 
وقـد أولـت الوزارة مجـال تدريس العلـوم والرياضيات اهتماًمـا كبيًرا يتالءم مع مسـتجدات 
التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االسـتفادة من الخبرات 
الدولية؛ اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في 
تدريس هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي واالستنتاج 
لـدى الطـالب، وتعميـق فهمهـم للظواهـر العلميـة المختلفـة، وتطويـر قدراتهم التنافسـية في 

المسابقات العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن هـذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهـارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم 
في السـلطنة، وموائًما للبيئـة الُعمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشـطة وصور 
ورسـومات، وهو أحـد مصادر المعرفة الداعمـة لتعلم الطالب باإلضافة إلـى غيره من المصادر 

المختلفة.
متمنيـة ألبنائنـا الطالب النجاح، ولزمالئنـا المعلمين التوفيق فيما يبذلونـه من جهود مخلصة 
لتحقيق أهداف الرسـالة التربوية السـامية؛ خدمـة لهذا الوطن العزيز تحت ظـل القيادة الحكيمة 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه اللـه ورعاه. 
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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ة الُعلوم  تم مواءمة كتاب النََّشاط في مادَّ
وفق إطـار منهاج العلوم مـن كامبريدج 
للمرحلـة األســاسـية. وُتقـدم هـــذه 
السلسـلة طريقـًة ممتعـًة، سـهلًة ومرنًة 
عم الذي يحتاُجه  ِم المادة وتوّفر الدَّ لتعلُّ
كلٌّ مـن الّتلميـذ والمعّلم. وتماشـًيا مع 
أهـداف المنهـاج نفسـه، فهـي تشـجع 
التالميـذ علـى االنخـراط بفاعليـة مـع 
المحتوى، وتطوير مهارات االستقَصاء 

العلمي، إلى جانب المعرفة العلمّية.
لقـد تم تصميـم كتاب النّشـاط لُيواكب 

كتاب التلميذ لهذا الصّف.
الكتـاب صفحـات  هـذا  فـي  تجـدون 
مفـردة تتضمن أنشـطة تطبيقّيـة لألفكار 
المطروحة في كتاب التلميذ، يستكملها 
التلميذ بواسـطة الكتابة إمـا ُمنْفرًدا وإما 
ضمن مجموعات ثنائية أو أكثر. وتتنّوع 
األنشـطة فتشـمل أنماًطا عديدة ُتساعد 
على ضمان شـد انتبـاه التالميذ وتتالءم 

واألهداَف التعليمية المختلفة. 

إن األهداف األساسية لهذا الكتاب هي: 
• دعم المعرفـة العلمية المطروحة في 	

كتاب التلميذ.
• تشجيع التالميذ على تطبيق معرفتهم 	

فـي مواقـف جديـدة، األمـر الـذي 
ُيساعد على تعميق الفهم لديهم.

• ممارسة استخدام اللغة العلمية. 	
• تطوير مهـارات االسـتقصاء العلمي 	

كالقيام بالمقارنات وتوقُّع النتائج.
تجـدون إجابـات كاّفة األسـئلة الواردة 
في هـذا الكتاب فـي دليـل المعّلم لهذا 
الصـّف. باإلضافة إلـى ذلـك، يتضّمُن 
دليـل المعّلـم توجيهـات ُمكثَّفـة حول 
المواضيع المختلفة، وأفكاًرا للتدريس، 
ومالحظات توجيهية حول كافَّة األنشطة 
مة في كتـاب التلميذ. تجدون في  الُمقدَّ
هـذا الكتـاب أيًضا تشـكيلة واسـعة من 

أوراق العمل.  
نتمنّى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.

املقدمة ـةــمدقـملا َمة الُمَقدِّ

َمة الُمَقدِّ xx
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دُّ َعىل ُسَؤاٍل.  إَِجاَبٌة:             الرَّ

َؤاِل.                         ِمثَاٌل: َقاَمْت َعاِئَشُة بِاإِلَجاَبِة َعِن السُّ

ٍء َما.  َأْسَأُل:             َأَطْرُح ُسؤاالً لَمْعِرَفِة َشْ

وِء لَِتنْمَو؟” َؤاِل التَّالِي: “َهْل َتْحتاُج النَّباتاُت إَِلى الضَّ َر َعِليٌّ َطْرَح السُّ                              َقرَّ

ٍء َما. اْختِياٌر:            اْختياُر َشْ

ٍد ُفْرَصٌة الْختياِر اْلَمَوادِّ اّلالِزَمِة لِِصنَاَعِة َحقيَبٍة.                          َلدى ُمَمَّ

ُمَقاَرَنٌة:            النََّظُر ِف َأْوُجِه َتَشاُبِه األَْشياِء َواْختاِلفِها.

                         َقاَمْت َلْيىَل بُِمَقاَرَنِة َنْبَتَتنِي لَِمْعِرَفِة النَّبَتِة األَْطَوِل.

 . ٍ ٍء ُمَعنيَّ َرْسٌم:               َوْضُع ُخُطوٍط َعىَل َوَرَقٍة لَِتْمثيِل َشْ

                          َرَسَمْت آَيٌة ُمَطًَّطا لَِمالِعِب اْلَمْدَرَسِة ُيْظِهُر َأَماِكَن ُنُموِّ النََّباَتاِت.

ٍء َما. اكتِشاٌف:           َمْعِرَفُة َشْ

                            َساَعَد اْلَفْحُص َهنَاَء ِف اْكتَِشاِف اْلُقَماِش الالِزِم لَِكْتِم َأْصواٍت ُمَعيَّنٍَة.

املقدمة ـةــمدقـملا ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة 

xiixii ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة
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xiii ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة 

َوْضُع َأْشياَء فِي َمْجموعاٍت اعتِماًدا َعَلى َأْوُجِه التََّشاُبِه فِيَما َبينَها. َتْجِميٌع:  

َقاَم َماِجٌد بَِتْجميِع النَّباَتاِت الُمَتَشابَِهِة.  

التَّْفِكرُي فِيَما ُيْمِكُن َأْن َيُْصَل. ٌع(:   َتْمنٌي )َتَوقُّ

َع َأْيَن ُيْمِكُن َأْن َتِجَد َنباتاٍت ِف اْلَخاِرِج. اْطُلْب ِمْن َساَرَة َتَوقُّ  

استِْخداُم األُُذِن لَِسَماِع األَْصَواِت.  اْستِماٌع: 

ِمِه َدائًما. َيْسَتِمُع ماِجٌد إَِل ُمَعلِّ  

ٍء َما. اِْستِْخداُم اْلُعُيوِن لِلَبْحِث َعْن َشْ اْنُظْر إَِل:  

َر َعّماٌر النََّظَر إَِل النَّباَتاِت لَِمْعِرَفِة َأْيَن َتنُْمو ُجذوُرَها. َقرَّ  

ِء َأو َأْسَماِء األَْشياِء. ْ ِذْكُر اْسِم الشَّ َتْسِمَيٌة:  

تي َتِعيُش َحْوَل الَمْدَرَسِة. َمُة ِمن َطْيَف َتْسِمَيَة اْلَحيَواَناِت الَّ                                 َطَلَبِت الُمَعلِّ

ٍء َما. ِث َعْن َشْ استِْخداُم الَكِلَماِت للتََّحدُّ ِذْكٌر: 

َعٍة َكبرَِيٍة. تي َنَمْت بُِسْ َمُة ِمن َفاطَِمَة ِذْكَر النَّباتاِت الَّ َطَلَبِت الُمَعلِّ  

ُث َمَع اآلَخريَن َعْن أْفكاٍر ُمَعيَّنٍَة. التََّحدُّ ُمشاَرَكٌة: 

َسَتُقوُم ِريُم بُِمَشاَرَكِة َأْفكاِرَها َمَع َمها.   
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xiv

ٍء َما َوُمَشاَرَكُتُه َمَع اآلَخريَن. َعْرُض َشْ َعْرٌض:  

َوَر لَِعْرِض َما َقاَم بِِه َأْثنَاَء االْختَِباِر. اِْسَتْخَدَم َأْحَُد الصُّ  

َوْضُع األَْشياِء ِف َمْجُموَعاٍت. َتْصنيٌف:  

َجاِج َوِمَن اْلَبالستِيِك. َقاَمْت َشْهُد بَِتصنِيِف الَمَوادِّ امَلْصنوَعِة ِمَن الزُّ  

ٍء َما. ُم َعْن َشْ التََّكلُّ ث َعْن:   دَّ َتَ

. َث َعِن اْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ َمُة ِمْن َحََد التََّحدُّ َطَلَبِت امُلَعلِّ  

ُث َمَع َشْخٍص َما َوَتْقديُم َمْعلوَمٍة. التََّحدُّ إِْخَباٌر:  

الَمِة. َقاَمْت َشّما بإِْخباِر َأْصِدقاِئها َعْن َمَعاِيرِي السَّ  

اْلِقَياُم بَِشْيٍء َما بَِهَدِف ُرْؤَيِة النََّتاِئِج. اِْختَِباٌر: 

ِة َعْن َطِريِق ُمَحاَوَلِة َطيَِّها.  َقاَم َمْحُموٌد باِْختَِباِر ُلُيوَنِة الَمادَّ  

النََّظُر بِِعنَاَيٍة. ُمَراَقَبٌة: 

فِّ َأْثناَء ِقَياِمِهم باالختَِباِر. َقاَم ُعَمُر بُِمَراَقَبِة َتالِميِذ الصَّ  

التَّْدويُن َعَلى َسْطٍح َما بِاْستِْخداِم األَْحُرِف َواْلَكِلَماِت. ِكَتاَبٌة: 

ا َسَيْحُدُث. َكَتـَبْت َساَرُة َتَوقُّعاتِها عمَّ  

xivُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة 
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115  الَكاِئناُت احلَيَُّة

ٌة باتاُت َواْلَحَيواَناُت ِهَي َكاِئَناٌت َحيَّ النَّ َتْمِرين 1-1 

فِي َهَذا التَّْمِريِن َسْوَف َتُقوُم بالتَّْفِكيِر فِي اْلَكاِئنِاِت الَحيَِّة َواألَْشياِء َغْيِر الحيَِّة. 
َوالحيَواَناِت  النَّباَتاِت  َمْرَكِز  فِي  َباتاِت  َوالنَـّ بالَحَيواَناِت  باالهتَِماِم  َحَمُد  َيُقوُم 

األَلِيَفِة. 

        في َرْأِيَك، َكْيَف َسيُقوُم َحَمُد بِِرَعاَيِة النَّباتاِت َوالَحَيواَناِت؟
وَرِة.  ْن َجِميَع اْلَكائنَاِت الَحـيَّـِة فِي الصُّ         َلوِّ

1

2

ُة اْلَكاِئناُت اْلَحيَّ 1

نعتني باْليواناِت واْلنباتاِت

َمْرَكُز النَّباتاِت 
واْلَحيواناِت اأَلليفِة
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1  الَكاِئناُت احلَيَُّة 16

ُة يَّ اْلِبيئاُت اْلَمَحلِّ َتْمِرين 2-1 

تي َتِعيُش فِيَها الَحَيواَناُت. فِي َهَذا التَّْمِريِن َسْوَف َتنُْظُر إَِلى اْلبِيئاِت الَّ

يَِّة اّلتِي َيِعيُش فِيَها:  ِصْل بَِخطٍّ َبْيَن ُكلِّ َحَيواٍن َواْلبِيَئِة اْلَمَحلِّ

َنْهٌرَعنَزٌة

ٌة َشَجَرٌةَبطَّ

طاٌن َشاطُِئ الَبْحِرَسَ

َحْقٌلُعْصفوٌر
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117  الَكاِئناُت احلَيَُّة 1  الَكاِئناُت احلَيَُّة

َصغيُر اإِلْنساِن وَصغيُر اْلَحَيواِن َتْمِرين 3-1 

َوِر.  فِي َهَذا التَّْمِريِن َسْوَف َتَتَعلَُّم ِمن ِخالِل النََّظِر إَِلى الصُّ

؟  ُقْمنَا بَِرْسِم َأْقَداِم ِهنَْد فِي ُكلِّ َشْهٍر، َهْل ِهَي فِي َطْوِر النُُّموِّ

ابِـُع ْهُر الرَّ الشَّ ْهُر الثَّالُِث   ْهُر الثَّاِن   الشَّ ُل    الشَّ ْهُر األَوَّ      الشَّ

َما الَِّذي ُتْظِهُرُه َبْصَمُة اْلَقَدِم؟  1

 

ابِـِع ِمْن ُعُمِرَها.  ْهِر الرَّ ُقْم بَِرْسِم َقَدِم ِهنَْد ِعنَْدَما َأْصَبَحْت يف الشَّ  2

ابِـِع  ْهِر الرَّ 3  َهْل َسَتْحَتاُج ِهنُْد إَِل ِحَذاٍء َأْكَبَ َأْم َأْصَغَر ِعنَْدَما ُتْصبُِح يِف الشَّ
ِمْن ُعُمِرَها؟

 

َهْل َتنُْمو َيدا ِهنَْد َكما َتنُْمو َقَدماها؟   4
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1  الَكاِئناُت احلَيَُّة 18

يُّ حِّ َراُب الصِّ َعاُم َوالشَّ الطَّ َتْمِرين 4-1 

. يِّ حِّ ِم َعِن الطََّعاِم الصِّ َسُيَساِعُدَك َهَذا التَّْمِريُن فِي التََّعلُّ

 . يِّ حِّ َيَودُّ َأْحَمُد َتنَاُوَل الطََّعاِم الصِّ

يِّ لُِتساِعَد َأْحَمَد.  حِّ َضْع َداِئَرًة َحْوَل الطََّعاِم الصِّ

يَّـٍة ُأْخَرى ِمِن اْختَِياِرَك؟ َهْل ُيْمِكنَُك إَِضاَفُة َأْطِعَمٍة ِصحِّ

تِي َتَودُّ إَِضاَفَتها. ـيَِّة الَّ حِّ ُقْم بَِرْسِم األَْطِعَمِة الصِّ
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219  النَّباَتاُت

باِت أَْجزاُء النَّ َتْمِرين 1-2 

ئيِسيَِّة.  َباِت الرَّ ِق ِمْن َمْعِرَفتَِك بَِأْجَزاِء النَـّ َيْهُدُف َهَذا التَّْمِريُن إلِى التََّحقُّ

اْنُظْر لِنَْبَتٍة فِي اْلَبْيِت َأْو فِي الَمْدَرَسِة. 

ئيِسيَِّة َعَلْيَها.  ُقْم بَِرْسِمَها، َوَضْع َتْسِمياِت األَْجَزاِء الرَّ

باَتاُت النَّ 2
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باَتاُت النَّ

2  النَّباَتاُت 20

ِزَراَعُة اْلُبذوِر َتْمِرين 2-2 

فِي َهذا التَّْمِريِن َسْوَف َتَتنبَُّأ َكْيَف َسَتنُْمو اْلُبُذوُر. 

ُع َأْن َيْحُصَل لُِكلِّ َبْذَرٍة؟  َماَذا َتَتَوقَّ

ُقْم بَِتْلِويِن َسْهَمْيِن لُِتْظِهَر َكْيِفيََّة ُنُموِّ اْلَبْذَرِة. 

1

2

َوِر.  اآلَن، ُقْم بِِكَتاَبِة اْلَكِلَماِت التَّالَِيِة َعَلى الصُّ

َماٌء  َنْبَتٌة   َبْذَرٌة   ُتْرَبٌة  
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221  النَّباَتاُت

وُء باُت َوالضَّ النَّ َتْمِرين 3-2 

تِي َتْحَتاُج إَِلْيَها النََّباَتاُت  ِق ِمْن َمْعِرَفتَِك لأَِلْشَياِء الَّ َيْهُدُف َهَذا التَّْمِريُن إلِى التََّحقُّ
لَِكْي َتنُْمَو. 

َهِذِه َنْبَتٌة َصِغيرٌة. 

ا َيلي لَِكي َينُْمَو؟  َماذا َيْحَتاُج النَّباُت ِممَّ
حِّ َأِو اْلَخَطأِ لُِكلِّ ُصوَرٍة: َضْع َداِئَرًة َحْوَل إَِشاَرِة الصَّ

ْوُءالُموِسيقى الَمالبُسالطََّعاُمالَماُءالضَّ

✗  ✔✗  ✔✗  ✔✗  ✔✗  ✔

َعاِت اْلَفاِرَغِة َأْعالُه.  ُاْرُسْم َواْكُتْب َما َتْحَتاُجُه النَّباَتاُت فِي الُمَربَّ
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3  َنْحُن 22

َنْحُن ُمَتَشاِبهون َتْمِرين 1-3 

فِي َهَذا التَّْمِريِن َسَتُقوُم بالتَّفِكيِر فِي َأْوُجِه التَّشاُبِه َبْيَن اْلَبَشِر. 
. فِّ اْنُظْر إَِلى التَّالِميِذ فِي الصَّ

َلَدْيِهم َجِميًعا َشْعٌر، َوُيِحبُّوَن اللَِّعَب، وُهْم ُمَتَشابِهون. 
ُاْرُسِم اْثنيِن ِمْن َأْصِدقاِئَك. 

َضْع َداِئَرًة َحْوَل َأْوُجِه التََّشاُبِه فِيما َبْينَُهما.

َنْحُن 3
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23 3  َنْحُن

َنْحُن ُمخَتِلُفون َتْمِرين 2-3 

ُر فِي َكْيِفيَِّة اْختاِلِف اآلَخريَن َعنَْك.  فِي َهَذا التَّْمِريِن َسْوَف ُتَفكِّ

ُقْم بِإيَجاِد َزِميٍل ُمنَاِسٍب لُِكلِّ ُصوَرٍة. 

ٍع، واْكُتْب َأْسَماَءُهْم.  ُقْم بَِرْسِم ُزَمالِئَك فِي ُكلِّ ُمَربِّ

َأطَوُل ِمنِّي

االْسُم: 

أْقَصُ ِمنِّي

االْسُم: 

َتِلُف َعن َلْوِن َشْعِري َلْوُن َشْعِرِه َيْ

االْسُم: 

َتِلُف َعن َلْوِن َعْينَيَّ َلْوُن َعْينَْيِه َيْ

االْسُم: 
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3  َنْحُن24

أَْجساُمنا َتْمِرين 3-3 

فِي َهَذا التَّمِريِن َسْوَف َتُقوُم بَِتْسِمَيِة َأْجزاِء الِجْسِم. 
وَرِة.  ُقْم بَِتْسِمَيِة َأْجزاِء ِجْسَمْي َسِعيٍد واْلِعْماَلِق الظَّاِهَرْيِن فِي الصُّ

ُقْم باْستِْخَداِم الَكِلَماِت التَّالَِيِة لُِكلٍّ ِمنُْهما.

ُرْكَبـٌة َفٌم   َرْأٌس   َقَدٌم   َساٌق   ِذَراٌع  
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25 3  َنْحُن

اِئَعُة َنا الرَّ َحواسُّ َتْمِرين 4-3 

ٍة.  تِي َتْرَتبُِط بُِكلِّ َحاسَّ ُث َعْن َأْجَزاِء الِجْسِم الَّ فِي َهَذا التَّْمِريِن َسْوَف َتَتَحدَّ

ِحيَح�َة فِي الَفَراَغاِت الُم�نَاِس�َبِة، ُقْم باس�تِْخَداِم اْلَكِلَماِت  ُاْكُت�ِب الَحواسَّ الصَّ
التَّالَِيِة: 

ْمُع  السَّ ُق  التََّذوُّ مُّ   الشَّ اْلَبَصُ   اللَّْمُس 
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27

أَْوراُق اْلَمصاِدِر
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29

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 1 

َنباتاٌتكاِئناٌت َحيٌَّة

َحَيواناٌت

َأْشياُء َغْيُ َحيٍَّة

َحيٌّ

ُاْنُظْر

ُمْفَرداُت النَّباتاِت واْليواناِت
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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31

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 2  أ 

بِطاقاُت اْلبِيئاِت
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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33

َوَرَقُة اْلمصاِدِر 1 - 2 ب

بِطاقاُت اْلَحيواناِت
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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35

بِيئٌة

َمْزَرَعٌة

َحَيواناٌت َأليَفٌة

َقاِرْن

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 2 ج

يَِّة ُمفرداُت اْلبيئاِت اْلَمَحلِّ
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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37

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 3  أ 

بِطاقاُت ِصغاِر اْلحيواناِت
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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39

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 3 ب 

بِطاقاُت اآلباِء
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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41

َصغٌي

ْبُل الشِّ

اإِلْنساُن

الطِّْفُل

ُمْفَرداُت ِصغاِر اْلَحَيواناِت

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 3 ج

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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43

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 4 أ 

يُّ حِّ راُب الصِّ الطَّعاُم والشَّ

حلويات

حليب

رقائق بطاطس

أُرز

برتقال
صلصة 
طماطم

زبدة

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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45

يٌّ ِصحِّ

َطعاٌم

ُدهوٌن

اٌت ِريَّ ُسكَّ

ِمْلٌح

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 1 - 4 ب

يِّ حِّ راِب الصِّ ُمْفَرداُت الطَّعاِم والشَّ
✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 2 - 1 الوحدة الثانية: النباتات
ُمْفَرداُت َأْجزاِء النَّباتاِت

الثََّمَرُة

ْهَرُة الزَّ

اُق السَّ

األَْوراُق

اْلِجْذُر

َتْسِمَيٌة

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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الوحدة الثانية: النباتات

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 2 - 2
ُمْفَرداُت ِزراَعِة اْلُبُذوِر

اْلَبْذَرُة

اْلماُء

َتنْمو

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 2 - 3 الوحدة الثانية: النباتات
ْوِء ُمْفَرداُت النَّباتاِت َوالضَّ

ْوُء الضَّ

ُسؤاٌل

َيْسَأُل

✂

ِل فِّ األَوَّ العُلوُم للِصَّ
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َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 3 - 1 
ُمْفَرداُت التَّشاُبِه

َتشاُبٌه

اْختاِلٌف

✂

ِل فِّ األَوَّ العُلوُم للِصَّ

22-last   53 5/18/20   3:57 PM



22-last   54 5/18/20   3:57 PM



55

َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 3 - 3   
ُمْفَرداُت َنْحُن ُمَْتلِفوَن

ْأُساْلِجْسُم األُُذُنالرَّ

ْكَبُة اْلَفُماْلَقَدُمالرُّ

اُق راُعالسَّ اْلَكتُِفالذِّ

ْعُر اْلَيُدَأصابِ�ُع اْلَقَدِمالشَّ

✂

ِل فِّ األَوَّ العُلوُم للِصَّ
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َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 3-4   أ 
ُصَوُر اْلَحَيواناِت

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَمصاِدِر 3-4 ب
ُة باْلَحواسِّ اْلُمْفَرداُت اْلَخاصَّ

النََّظُراْلَعْيُاْلَحواسُّ

لْمُس مُّالَّ ُقالشَّ التََّذوُّ

ْمُع عوُرالسَّ األَْنُفالشُّ

لَساُن األُُذُناْلَبَصُالِّ

✂

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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أَْوراُق اْلَعَمِل
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التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُع َأْن َأِجَد اْلَكاِئناِت اْلَحيََّة التَّالَِيَة: 	 َأَتوقَّ

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

• َوَجْدُت اْلَكاِئناِت الَحيََّة التَّالَِيَة: 	

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 1 أ

ما اْلَكائِناُت اْلَحيَُّة الَّتي ُيْمكُِن َأْن َتِجَدها؟

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ

22-last   62 5/18/20   3:57 PM



63

• اآلَن ُقْم بَِتْصنيِف اْلَكائناِت الَحيَِّة في َمجموعاِت النَّباتاِت واْلَحيواناِت، و ارُسْمها في األَْسَفِل: 	

• ُقْم بَِتْسِمَيِة ُكلِّ َمْجموَعٍة.	

   

   

   

   

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1-1 أ 

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم بَِوْضِع داِئَرٍة َحْوَل اْلَكاِئناِت اْلَحيَِّة.	

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 1 ب

في اْلَمْزَرَعِة

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َأْيَن َتنْمو النَّباتاُت؟

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُع َأنَّ النَّباتاِت َتنْمو ُهنا:	 َأَتَوقَّ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• َوَجْدُت النَّباتاِت َتنْمو فِي:	

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

َوَرَقُة الَعَمِل 1 - 2 أ 

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 2 ب

َمْن َيِعيُش ُهنا؟

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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• ُقْم بَِقصِّ ُصَوِر اْلَحيواناِت.	

• ِة بُِكلِّ َحيَواٍن. 	 تي ُتِشيُر إِلى اْلبِيَئِة اْلخاصَّ وَرِة اْلُمناِسَبِة الَّ ُقْم بإِلَصاِقها َعلى الصُّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 2 ب

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• َأنا َأقوُم بِالتَّْخطيِط لِحاِضنٍَة ِمْن َأْجِل: ________________________________________	

• َيْحتاُج َهذا اْلحيواُن إِلى: 	

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• 	 : لِبنِاِء اْلحاِضنَِة َأْحتاُج إِلى َهذِه اْلَموادِّ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 3

ُقْم  بِالتَّْخطيِط لِحاِضنَِة  َحيواٍن َصغرٍي

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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• تي ُقْمُت بَِتْصميِمها:	 َهَكذا َتْبدو اْلحاِضنَُة الَّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-1 

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 4  أ

يُّ حِّ َطَبقي اْلصِّ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 4 ب

إِْطعاُم اْلَعاملَِقِة

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

َيِجُب َأْن َنقوَم بِإِْطعاِم اْلِعْمالَقْيِن، يوسَف وسالٍم.

يََّة َفَقْط . حِّ َيَتناوُل يوسُف األْطِعَمَة الصِّ

يََّة َفَقْط.  حِّ يتناوُل سالٌِم األَْطِعَمَة َغْيَر الصِّ

• ُقْم بَِرْسِم َأْسُهٍم ِمَن األَََْطِعَمِة إِلى اْلِعْمالِق الَّذي َسَيقوُم بَِتناُولِها.	

مشروب

غازي
ماء

حليب

جبنة

زبدة

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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• حيحِة في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب.	 ُقْم بِِكتابِة اْلَكِلَمِة الصَّ

 

َهذا _______________ ُهَو كاِئٌن َحيٌّ

ُيساِعُدُه الطَّعاُم َعلى

_________________________

َيْحتاُج إِلى اْلَعْيِش في ___________ آِمنٍَة

َمَع ُمروِر اْلَوْقِت، َسَينْمو لُِيْصبَِح 

______________________

َيْحتاُج إِلى اْلَحليِب لَِيْبقى في

_________________________

َوَرَقُة اْلَعَمِل 1 - 5
ة ِالطَّْفِل اْلِحفاُظ َعلى ِصحَّ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

ٍة َجيَِّدٍة                       الطِّْفُل                       النُّموِّ                        بالًِغا بِيَئٍة                        ِصحَّ

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ

22-last   73 5/18/20   3:57 PM



22-last   74 5/18/20   3:57 PM



75 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 1 أ 
َتْشكيُل َنْبَتٍة

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم بَِقصِّ َأْقساِم النَّباتاِت التَّالَِيِة وإِْلصاِقها لَِتْشكيِل َنْبَتٍة.	

• ُقْم بإِضاَفِة التَّسِميات َأْيًضا. 	

<<< <<2.1.1 <<<<<<<< <<2.1.1 <<<< <
<<< <<2.1.1 <<<< <

<<< <<2.1.1 <<<< <<<< <<2.1.1 <<<< <<<< <<2.1.1 <<<< <

<<< <<2.1.1 <<<< <

<<< <<2.1.1 <<<< <<<< <<2.1.1 <<<< <

✂
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77 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 1 أ 

اُقاْلُجذوُر ْهَرُةالسَّ اْلَوَرَقُةالزَّ

✂
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79 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 1 ب
َأْجزاُء النَّباِت

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم بِتلويِن النَّْبتِة َوَوْضِع التَّسِمياِت َعَلْيها: 	

• ُقْم بِاْستِْخداِم اْلَكِلماِت التَّالَِيِة.	

َثَمَرٌةَزْهَرٌةَوَرَقٌة

ُجذوٌرساٌق
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 2 أ 

َهْل َسَتنْمو اْلُبُذوُر بُِدوِن َماٍء؟
التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُاْرُسِم اْلَبْذَرَة في بِدايِة االْستِقصاِء: 	

َمَع ماٍءبِدوِن ماٍء

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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• َما الَّذي َسَيْحُصُل لِْلُبذوِر؟ اْسَتْخِدْم َبْعَض اْلَكِلَماِت التَّالَِيِة لِِملِء اْلَفراغاِت َأْدناُه:	

ساق    جذر َتنْمو     ال    

بِدوِن ماٍء

اْلُبذور _____________

َمَع َماٍء

اْلُبذور َسْوَف ____________

• ُاْرُسْم َكْيَف َسَتْبدو اْلُبذوُر في نِهاَيِة االْستِْقصاِء:	

َمَع َماٍءبِدوِن ماٍء

َوَرَقُة الَعَمِل 2 - 2 أ 

ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 2 ب
ُمطاَبَقُة اْلُبُذوِر

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم بُِمطاَبَقِة اْلُبذوِر َمَع النَّباتاِت.	

ِل82 فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 2 - 2 ج
ِزراَعُة اْلُبذوِر

التَّاريخ: ____________________االْسُم: ____________________

• َوِر ُثمَّ َضْعها في التَّْرتيِب اْلُمناِسِب.	 ُقْم بَِقصِّ الصُّ
12

34

✂

83 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-3  أ
؟ ْوِء لِلنُُّموِّ َهْل َتْحتاُج النَّباتاُت إىِل الضَّ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

ُاْرُسْم ما الَّذي َسَيْحُدُث لِلنَّباتاِت.

ْوِء َنباٌت بِدوِن َضْوٍءَنباٌت َمَع الضَّ

85 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-3 ب
َمَتاَهُة النَّباِت

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم َبِرْسِم َكْيَف َنَمْت النَّْبَتُة في الَمتاَهِة.	

ِل86 فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-1  أ 
ُلْعَبُة اْلَوْجِه

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• وَرِة.	 ُقْم بَِتْلويِن الصُّ

• ُقْم بإِْخباِر َصِديِقَك َكْيَف ُقْمَت بَِتْلوينِها.	

87 ِل فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-1 ب
َفِر َجواُز السَّ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

ُصوريت

• ___________________________________________________________________اْسِمي:	

• ___________________________________________________________________تاريُخ ِميالدي: 	

• ___________________________________________________________________ُعُمري: 	

• ___________________________________________________________________َلْوُن َعْينَي: 	

• ___________________________________________________________________َلْوُن َشْعري: 	

 

ِل88 فِّ األَوَّ اْلُعلوُم لِلصَّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3 -2    
التَّشاُبُه واالْختاِلُف

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• َوِر.	 ُاْنُظْر إَِلى الصُّ

ما ِهَي َأْوُجُه التَّشاُبِه َبْيَن اْلَبَشِر؟
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ما ِهَي َأْوُجُه االْختاِلِف؟ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-3  أ 
ْسَم ُلْعَبُة اْلِ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

ُقْم بَِرْمي َحَجِر النَّْرِد 

1= َرْأٌس 

2= ِجْسٌم 

3= ِذراٌع 

4= َساٌق

5= َقَدٌم 

6= َيٌد 
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3 - 3 ب
ْسِم َتْسِمَيُة َأْجزاِء اْلِ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُقْم بَِوْصِل التَّْسِمَيِة َمَع ُجْزِء اْلِجْسِم اْلُمناِسِب:	

ْأُس الرَّ

اْلَجْبَهُة
ْعُر الشَّ

األَْنُف

اْلَكتُِف

اْلَخْصُر

اْلَفِخُذ

اْلَيُد

اْلَقَدُم

األَصابُِع

ْسُغ الرُّ

اُق السَّ

اْلكاِحُل

َأصابُع اْلَقَدِم

اْلِمْرَفُق

ْكَبُة الرُّ

ْدُر الصَّ
َقَبُة الرَّ

األُُذُن

الَعْيُن

اْلَفُم

اإلبهام

ْقُن الذِّ

راُع الذِّ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3 - 4 
اْلَحواسُّ َلَدى اْلَحَيواناِت

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ا ِمْثَل اإِلنساِن.	 َتْمَتِلُك اْلَحَيواناُت َحواسًّ

• ِل َلَدْيَك فِي الُمَربَِّع.	 ُقْم بَِرْسِم اْلَحَيواِن الُمَفضَّ

• 	 . ُثمَّ ُقْم بَِرْسِم َكْيَف َيقوُم َهذا اْلَحْيواُن باْستِْخداِم اْلَحواسِّ

 
ُل اْلَحَيواُن اْلَمَفضَّ

َشمٌّ

َسْمٌع

َلْمٌس

َبَصٌ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل 3 - 5 
ٌة؟ َهْل ِهَي َحاسَّ

التَّاريُخ: ____________________االْسُم: ____________________

• ُاْنُظْر إَِلى اْلَكلماِت التَّالَِيِة، ُثمَّ ُقْم بِوَضِعها في اْلَمْقطوراِت اْلُمناِسَبِة.	

َأْجزاُء اْلِجْسِم

،  َكتٌِف،  َبَصٌر ٌق،  َقَدٌم،  َسْمٌع،  َشمٌّ ذِراٌع،  َلمٌس،  َساٌق،  َتَذوُّ

اْلحواسُّ
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