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تم تطوير الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019م واللجان المنبثقة منه

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 التلميذ العلوم للصف األول هذه نسخة تمَّ

وآالن  بورد  جون  للمؤلفين  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 على 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-iv   3 5/18/20   3:58 PM



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-iv   4 5/18/20   3:58 PM



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-iv   5 5/18/20   3:58 PM



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

1-iv   6 5/18/20   3:58 PM



ió``nà`` rØ``oj p¢``̀Sƒ``̀Ø``̀tæ``̀dÉ``̀ pH

t
»pæ nW nƒ r̀dG oó«°ûsædG

AÉ``N
s
ôdÉ pH »`ª n©rfG nh …ó n© r°SG nh

É`````æ`nd rß``` nØ rMG É````æ`sH nQ É``j

¿É```W rh
nC’G »``a nÖ r©`` s°ûdG nh

G kó``````sj nDƒo
```e  rΩ oó`````````

n
«```rd nh

¿É`̀ £`̀ r∏`̀
t

°`̀ ù`̀ dG ná````ndÓ```` nL

¿É````````̀e nC’Gh uõ```` p©````rdÉ```` pH

G kó```̀ sé```̀ nª```̀ oe kÓ````̀ pgÉ````̀Y

»ÑsædG pó r¡ nY rø
pe oø rënf o¿Éª oY Éj

AÉ``ª
s

°ùdG nΩÉ`````g »```≤nJ rQÉ``a

pÜ
n
ô n©rdG  pΩGô`̀ pc  rø`̀ pe  oAÉ`̀«`̀

pa rh
nCG

AÉ```« u°†`dG n¿ rƒ``` nµrdG »`Ä`n∏ reG nh

after cover fnoon12   7 9/15/20   12:16 PM



1-iv   8 5/18/20   3:58 PM



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. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة 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 واالسـتنتاج لدى 
الطالب، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافسـية في المسـابقات 

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  تّم مواءمـة كتاب الّتلميذ في مـادَّ
َوفـق إطـار منهاج العلـوم مـن كامبريدج 
للمرحلة األساسـية. و ُتقدم هذه السلسلة 
ِم المادة،  طريقًة ممتعًة، سهلًة، ومرنًة لتعلُّ
عـم الـذي يحتـاُجـه كـلٌّ من  وتوّفـر الـدَّ
الّتلميـذ والمعّلـم. وتماشـًيا مـع أهداف 
المنهاج نفسـه، فهي تشجع التالميذ على 
االنخراط بفاعلية مـع المحتوى، وتطوير 
مهارات االسـتقَصاء العلمـي، إلى جانب 

المعرفة العلمّية.

ُن َصَفحاُت كتاب الّتلميذ الَعديد من  تتضمَّ
ور واألسـئلة التي يمكن اسـتخدامها  الصُّ
أساًسـا للنّقاش الصّفي. والتركيز في هذه 
المرحلـة  يجب أن يتمحور حول  ربط ما 
يعرفه التالميذ من خالل محيطهم اليومي 
ـن الكتاب في  بالمعرفـة العلمّيـة. ويتضمَّ
كافَّة أجزائه أفكاًرا لألنشطة التطبيقيَّة التي 
ُتسـاعد الّتالميـذ علـى اكتسـاب وتطوير 
مهارات االستقصاء العلمّي وُتنّمي لديهم 
ـغف باالكتشـافات العلمّيـة، كمـا تم  الشَّ
تضمين هـذا الكتاب عبارات »أسـتطيع« 

التي تمثل معايير نجاح لدعم عملية تقويم 
وتقييم التقدم الذي يحرزه التلميذ. 

يمكن استخدام األسـئلة الواردة في قسم 
»تحّقـق من تقّدمك«، الموجـود في نهاية 
كّل وحدة، في عملية تقييِم َفهِم الّتالميذ.

يجب اسـتخدام دليل المعّلم، إلى جانب 
كتاب التلميذ هـذا؛ إذ إنه يتضّمن توجيًها 
أوسَع حول جميع الموُضوعات، وأفكاًرا 
لألنشـطِة الصّفية، وُمالَحظـات توجيهيَّة 
حـول أنشـطة كتـاب الّتلميذ. كمـا يؤّمن 
الدليـل األجوَبـة لجميع األسـئلة الواردة 

في كتاب الّتلميذ.

من المفيد أيًضا اسـتخدام كتاب النَّشاط؛ 
إذ إنَّـه ُيقـّدم باقـًة منّوعـًة مـن التَّماريـن ، 
التـي  العمـل  وأوراق  المصـادر  وأوراق 
ُتسـاعد المتعّلميـن علـى تعزيـز الَفهـِم، 
الُمفـردات،  اسـتخداِم  علـى  ب  والتـدرُّ
وَتطبيـق المعرفـة فـي مواقـف جديـدة، 

وتطوير مهارات االستْقصاء العلمّي. 

نتمنّى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.

َمة الُمَقدِّ

َمة الُمَقدِّ i

الُمحَتويات

1-iv   10 5/18/20   3:58 PM



الُمحَتويات

ُة  الَكاِئَناُت الَحيَّ  1

16 النَّباتاُت َواحلََيواناُت ِهَي كاِئناٌت َحيَّةٌ   1-1  
18 يةُ  البِيئاُت اْلَمَحلِّ  2-1  
20 َصغرُي اإِلنساِن وَصغرُي احْليوانِ   3-1  
22 يُّ  حِّ اُب الصِّ الطَّعاُم َوالشَّ  4-1  
24 ِمَك  ْق ِمن َتَقدُّ قَّ َتَ  5-1  

باتاُت  النَّ  2

26 َأجزاُء النَّباِت    1-2  
28 2-2  ِزراَعُة الُبذورِ   
30 وءُ  2-3  النَّباُت َوالضَّ  
32 ِمَك  ْق ِمن َتَقدُّ قَّ 2-4  َتَ  

َنحُن   3

34 3-1  َنحُن ُمَتَشاِبون   
36 3-2  َنحُن ُمَتِلفون   
38 َأجساُمنا   3-3  
40 اِئَعةُ  نا الرَّ َحواسُّ  4-3  
42 ِمَك  ْق ِمن َتَقدُّ قَّ َتَ  5-3  

44 َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ    

46 َقاُموُس اْلمْصَطَلَحاِت    

iiالُمحَتويات

1-iv   1 5/18/20   3:58 PM



عبارات أستطيع

ِعباراُت أَْسَتطيُع

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية 
الوحدة األوىل: الكائنات احلية 

1-1 النباتات واحليوانات هي كائنات حية

1Bp1 يتعّلم اّن هناك كائنات حّية وأشياء غري 

حّية.

أستطيع أن أسمي كائنات حية.	 
أستطيع أن أسمي أشياء غري حية.	 

1Bp2 يتعلم أن النباتات واحليوانات هي كائنات 
حية

أستطيع أن أسمي الكائنات احلية التي ليست 	 
حيوانات.

1-2 البيئات املحلية
1Bp3 يستكشف الطرق التي تعيش فيها متلف 

النباتات واحليوانات يف البيئات املحلية.
أستطيع أن أذكر اسم مكان تعيش فيه احليوانات.	 
أستطيع أن أذكر اسم مكان تعيش فيه النباتات.	 
أستطيع أن أذكر اسم حيوان واملكان الذي يعيش فيه.	 
أستطيع أن أذكر اسم نبات واملكان الذي تعيش فيه.	 

1-3 صغري اإلنسان وصغري احليوان
1Bh5 يعرف أن اإلنسان واحليوان قادران عىل 

إنجاب الصغار الذين يكربون بدورهم ليصبحوا 
بالغني.

أستطيع أن أسمي صغار احليوانات املختلفة وقول ما 	 
ستصبح عليه عندما تنمو.

أستطيع أن أقول ما سيصبح عليه الطفل البشّي 	 
عندما ينمو.

1-4 الطعام والرشاب الصحي
1Bh3 يعرف حاجة اإلنسان للغذاء الصحي، 

بما في ذلك أنواع الطعام والماء المناسبين.
أستطيع أن أقول ملاذا من اجليد أن تكون صحيًّا.	 
أستطيع أن أسمي األطعمة الصحية.	 
أستطيع أن أسمي املشوبات الصحية.	 

المعرفُة والفهُم لِكلِّ َوْحَدٍة:

iii
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viعبارات أستطيع

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية 
الوحدة الثانية: النباتات

2-1 أجزاء النبات
1Bp4 يسمي األجزاء الرئيسية يف النباتات، والنظر إىل 

النباتات احلقيقية والنامذج. 
أستطيع أن أسمي األجزاء الرئيسية للنبات.	 

2-2 زراعة البذور
1Bp6 يكتشف الطرق التي تنمو فيها البذور لتصبح نبتة 

مزهرة.
ث عام حيدث للبذور بعد زراعتها.	  أستطيع أن أتدَّ

أستطيع أن أسمي شيئا واحدا حيتاجه النبات لينمو. 	 1Bp5 يعرف أن النباتات تتاج إىل الضوء واملاء لتنمو.
2-3 النبات والضوء

َث عام حيتاجه النبات لينمو.	 1Bp5 يعرف أن النباتات تتاج إىل الضوء واملاء لتنمو. أستطيع أن أتدَّ
الوحدة الثالثة: نحن

3-1 نحن متشاهبون
ث عن األوجه التي أشبه فيها 	 1Bh1a يالحظ أوجه التشابه بني بعضهم بعًضا. أستطيع أن أتدَّ

اآلخرين.
ث عن األوجه التي يشبهني فيها 	  أستطيع أن أتدَّ

اآلخرون.
3-2 نحن خمتلفون 

ث عن األوجه التي أختلف فيها عن 	 1Bh1b يتعرف عىل االختالفات فيام بينهم. أستطيع أن أتدَّ
اآلخرين.

ث عن األوجه التي خيتلف فيها 	  أستطيع أن أتدَّ
اآلخرون عني.

3-3 أجسامنا
1Bh2 يتعلم ويسمي األجزاء الرئيسية اخلارجية من 

اجلسم.
أستطيع أن أشري إىل أجزاء متلفة من جسمي عندما 	 

يذكر معّلمي اسمها.
أستطيع أن أسمي األجزاء املختلفة من جسمي. 	 

3-4 حواسنا الرائعة
1Bh4 يستكشف كيف يقوم اإلنسان واحليوان باستخدام 

احلواس ملعرفة العامل من حوهلم.
أستطيع أن أسمي احلواس اخلمس.	 
ث عن كيفية استخدام حوايس 	  أستطيع أن أتدَّ

املختلفة ملعرفة األشياء.
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v

معايري النجاح: عبارات »أستطيع« األهداف التعليمّية

أستطيع أن أتعرف عىل األشياء بالنظر.	 
أستطيع أن أتعرف عىل األشياء باالستامع.	 

1Ep1 حيـاول اإلجابـة عـن األسـئلة من خالل 
مجع األدلة عن طريق املالحظة.

ث مع اآلخرين عن طريق 	  أستطيع أن أتدَّ
اإلجابة عن سؤال علمي.

أستطيع أن أطرح أسئلة حول العامل.	 

1Ep2 يطرح أسـئلة ويشارك يف مناقشات حول 
كيفية البحث عن إجابات.

أستطيع أن أقول ما أعتقد أنه سيحدث.	  1Ep3 يتوّقع.

أستطيع أن أقول ما أريد معرفته. 	 
ث عام سأفعل ملعرفة األشياء.	  أستطيع أن أتدَّ

1Ep4 يقـرر مـا سـيفعله وحيـاول  اإلجابة عن 
سؤال علمي.

أستطيع أن أقول كيف تكون بعض الكائنات 	 
احلية متلفة

أستطيع أن أقول كيف تتغري الكائنات احلية 	 
مع التقدم يف العمر.

1Eo1 يستكشـف ويالحـظ بدف مجـع األدلة 
)القياسات واملالحظات( لإلجابة عن األسئلة.

أستطيع أن أعرف األشياء من خالل القيام بام 	 
يقوله معلمي. 1Eo2 يقرتح األفكار ويّتبع التعليامت.

االستقصاء العلمي خالل الفصل الدرايس األول:
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iv

معايري النجاح: عبارات »أستطيع« األهداف التعليمّية

أستطيع أن أختار صوًرا تتطابق مع ما حيدث.	 
أستطيع أن أرسم ما أراه.	 
أستطيع أن أكتب عام أراه أو أسمعه.	 

1Eo3 يسجل مراحل العمل.

أستطيع أن أنظر إىل شيئني أو االستامع إليهام 	 
أو تسسهام، وأن أذكر أوجه االختالف 

بينهام.
أستطيع أن أنظر إىل شيئني أو االستامع إليهام 	 

أو تسسهام، وأن أذكر أوجه الشبه بينهام.

1Ec1 يعقد مقارنات.

أستطيع أن أقول إذا كان ما حدث هو ما 	 
كنت أعتقد أنه سيحدث.

أستطيع أن أقول إذا كان ما حدث ليس ما 	 
كنت أعتقد أنه سيحدث. 

1Ec2 يقارن ما حدث بالتوقعات. 

أستطيع أن أرسم أو أعرض ما حدث.	  عنها  ويتحدث  ألفكار  نموذًجا  يقدم   1Ec3
بغرض مشاركتها ورشحها وتطويرها.
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ٌة  باتاُت َواْلَحَيواَناُت ِهَي َكاِئَناٌت َحيَّ النَّ  1-1

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َنَباتاٍت َحيٍَّة؟ 
َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َحَيواناٍت َحيٍَّة؟ 

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة األْشَياِء َغْيِ احلَيَِّة؟ 
 . ٌة َلِكنََّها َغْيُ َحيٍَّة، َفِهَي َشٌء َغْيُ َحيٍّ ْمُس َحْارَّ الشَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َكاِئناٌت َحيٌَّة

َحَيواناٌت 
أشياُء غُي حيٍَّة 

  َنَباَتاٌت
َحيٌّ 
ُاْنُظْر

1  الَكاِئناُت احلَيَُّة 16

ُة1 الَكاِئناُت الَحيَّ
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117  الَكاِئناُت احلَيَُّة

 نشاط 1-1

َما الَكاِئنَاُت احلَيَُّة التي ُيْمِكُن َأْن َنِجَدَها َحْوَلنَا؟ 
اْذَهْب إل اخلَاِرِج، َواْنُظْر إَل الَكاِئناِت احلَيَِّة. 

تي َسَتِجُدَها.  ُقْم بَِتْصويِر َأو َرْسِم الَكاِئناِت احلَيَِّة الَّ
اْبَحْث َعْن َأْكَبِ َكاِئٍن َحيٍّ ُيمِكُن َأْن َتَراه. 

اْبَحْث َعْن أْصَغِر َكاِئٍن َحيٍّ ُيمِكُن َأْن َتَراه. 
َحاِوْل َأْن َتَِد ِستََّة َكاِئنَاٍت َحيٍَّة. 

ْفَحِة َمَع َأْصِدَقاِئَك.  َوِر اْلَمْوُجوَدِة ِف َأْسَفِل الصَّ ْث َعِن الصُّ دَّ َتَ
َتوي َعىل َكاِئنَاٍت َحيٍَّة؟  تي َتْ َوُر الَّ َما  الصُّ

َتوي َعىل َأْشَياٍء َغْيِ َحيٍَّة ؟  تي َتْ َوُر الَّ َما الصُّ
َكْيَف َتْعِرُف َأنَّ الَكاِئنَاِت َحيٌَّة؟ 

َماَذا َتَعّلْمَت؟ 
  ُهنَاَك َكاِئنَاٌت َحيٌَّة.

  ُهنَاَك أشياُء غُي َحيٍَّة.

َسَتْحتاُج إَِل: 
َدْفَتٍ     َكاِميا َرقِميَّة
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ُة يَّ 1-2 الِبيئاُت الَمَحلِّ

َتاُج َجِيُع الَكاِئنَاِت احلَيَِّة إِل َمكاٍن لِْلَعْيِش  َتْ
يَِّة.  ى َهِذِه األََماِكُن بِالبِيئاِت اْلَمَحلِّ فِيه، َوُتَسمَّ

ُاْنُظْر إَِل احلََيواَناِت. ُاْنُظْر إَِل النََّباتاِت. َأْيَن َيعيُش ُكلٌّ ِمنْها؟ لَِاذا َتِعيُش ُهنَاَك؟ 

ُيْمِكُن َأْن َتَِد احلََيواَناِت ِف البِيَئاِت الطَّبيِعيَِّة. 
ُيْمِكُن َأْن َتَِد احلََيواَناِت َأْيًضا ِف اَلْزَرعِة، َأْو َحِديَقِة احلََيواناِت، َأْو ِف اْلَمناِزِل 

كاحلََيواناِت األَلِيَفِة. 

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
بِيَئٌة

َحَيواَناٌت َألِيَفٌة
َمْزَرَعٌة
َقاِرْن 

  1   الَكاِئناُت احلَيَُّة18
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19 1  الَكاِئناُت احلَيَُّة

  نشاط 1-2 أ

َأْيَن َتنْمو النَّباَتاُت؟ 
تي َتُِد فِيها النَّباَتاِت التي َتنُْمو َخاِرِجيًّا.  ْر ِف األََماِكِن الَّ َفكِّ

اْذَهْب إَِل اخلَاِرِج، َواْنُظْر إَِل النَّباَتاِت. 
َأْيَن َتنُْمو؟ 

لَِاذا َتنُْمو ِف َهذا اْلَمكاِن؟ 
تِي َتُِدَها ِف البِيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة.  َقاِرْن َبْيَ النَّباَتاِت الَّ

 نشاط 1-2 ب

الطُّيوُر َتْأِت إَِل اْلَمْدَرَسِة
َهْل َسَبَق َأْن َرَأْيَت ُطُيوًرا ِف اْلَمْدَرَسِة؟ َأْيَن َرَأْيَتها؟ 

َهْل ُيْمِكُن َأْن َنْجَعَل البِيَئَة َأْفَضَل َلَا؟ 
َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َنْصنََع َطاِوَلًة إِلْطَعاِم الطُُّيوِر؟ 

ُح َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َنُقوَم بُِمَساَعَدِة الطُُّيوِر.  ُقْم بَِرْسِم َلْوَحٍة ُتَوضِّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
يَِّة.    َيِعيُش ُكلُّ َكاِئٍن َحيٍّ ِف بِيَئتِِه اْلَمَحلِّ

يَُّة لِْلَكاِئناِت الَحيَِّة: الَمْسَكَن، َوالطََّعاَم َوالَماَء.  ُر الِبيَئُة الَمَحلِّ   ُتَوفِّ

َسَتْحتاُج إَِل: 
َدْفَتٍ     َكاِميا َرَقِميٍَّة
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1-3 َصغيُر اإِلْنساِن َوَصغيُر الَحَيواِن

تِي َتَراها؟  ما َعَدُد ِصَغاِر الَحَيوانَاِت الَّ
بَل؟  ى الشِّ َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َصِغِي األََسِد الَّذي ُيَسمَّ

َهْل ُتْشبُِه َجِميُع ِصَغاِر الَحَيواَناِت آَباَءَها؟

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َصِغٌي

اإِلْنَساُن
بُل الشِّ

طِْفٌل

ُاْنُظر إِل صغِي 
الفيِل اجلَِميِل

حديقة احليوانات

  1   الَكاِئناُت احلَيَُّة20
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121  الَكاِئناُت احلَيَُّة

َسَتْحتاُج إَِل: 
ى     ِمَقٍص    َصْمٍغ  َوَرٍق ُمَقوَّ

 رَشيٍط الَِصٍق

َغاُر فِيَم َبْعُد لُِتْصبَِح َحَيواَناٍت َبالَِغًة.  ُتنِْجُب َجِيُع احلََيواناِت ِصَغاًرا َوَتْكُبُ َهِذِه الصِّ
ٍة.   ُتنِْجُب األُمُّ ِعنَْد اإِلْنساِن َعاَدًة طِْفاًل َواِحًدا ُكلَّ َمرَّ

ٍة. َغاِر ِف ُكلِّ َمرَّ َبْعُض احلََيواَناِت ُتنِْجُب الَعِديَد ِمَن الصِّ
ٍة.  ُيْمِكُن َأْن ُتنِْجَب الطُُّيوُر َواألََرانُِب َثَمنَِيَة َأو تِْسَعَة ِصَغاٍر ِف ُكلِّ َمرَّ

 نشاط 3-1

ٍة بَِصغِي احلََيواِن  ِصنَاَعُة َحاِضنٍة َخاصَّ
ٍة بَِصغِي احلََيواِن.  ُقْم بِِصناَعِة َنُموَذِج َحاِضنٍَة َخاصَّ

َن احلَاِضنَُة الطََّعاَم َواْلَمَاَء َواْلَمْسَكَن.  ْد ِمْن َأْن َتَتَضمَّ َتَأكَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  ُينِْجُب اإلَْنساُن َوالَحَيواُن ِصَغاًرا. 

  َيْكَبُر َصِغيُر اإِلْنساِن لُِيَصبُِّح َبالًِغا، وَتْكُبُر ِصَغاُر الَحيواناِت لُِتْصبَِح َحيواناٍت َبالَِغًة. 
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ُيُّ حِّ َراُب الصِّ َعاُم َوالشَّ 1-4 الطَّ

يٍّ َوَأْن َتُكْوَن َقويَّ البِنَْيِة؟  َهْل َتَودُّ َأْن َتنُْمَو بَِشْكٍل ِصحِّ

ي َكالَفَواِكِه  حِّ ُقْم بَِتنَاُوِل الَكثِي ِمَن الطَّعَاِم الصِّ
َوالَخْضَراَواِت َوارَشِب الَكثَِي ِمَن اْلَماِء.

يًَّة أْكَثر؟ أيُّ َهِذِه األَْطِعَمِة َتْبُدو ِصحِّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
يٌّ ِصحِّ
ُدُهوٌن 

ِمْلٌح

َطَعاٌم 
ِرياٌت ُسكَّ

مرشوب
غازي

مـاء

شوكوالته

1  الَكاِئناُت احلَيَُّة 22
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َماَذا َأَكْلُت الَيوَم؟

123  الَكاِئناُت احلَيَُّة

 نشاط 4-1

يِّ حِّ َطبِقي الصِّ
ُقْم بَِرْسِم َطَبِق الطََّعاِم الَّذي َتنَاَوْلَتُه الَيْوم. 

ُقْم بَِرْسِم َأْو َلْصِق ُصَوٍر ِلَِذِه األَْطِعَمِة. 

َقْاِرْن َبْيَ َطَبِق الطََّعاِم اخلَاصِّ بَِك َوَطَبِق

ي.  َطَعاٍم ِصحِّ

اواِت ِمَن النَّباَتاِت. َنْحُصُل َعىَل الَفَواِكِه َواخلَْضَ

ْسِم اإلْنساِن.  َوِهَي َمِليَئٌة بِاْلَموادِّ اْلُمفيَدِة جِلِ

ُهوِن  َتِوي َعىَل الَكثِِي ِمَن الدُّ َفِهَي ال َتْ
اِت َوالِلِح. ألَنَّ اإِلكثاَر ِمْن  ِريَّ كَّ َوالسُّ

 . يِّ َهِذِه اْلَمَوادِّ ُهَو َأْمٌر َغْيُ ِصحِّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
يَِّة.  حِّ وَباِت الصِّ   ُهنَاَك َبْعُض األَْطِعَمِة َواَلْشُ

ِرياِت َوالِْلِح  كَّ ُهوِن َوالسُّ َتوي َعىَل الَكثِِي ِمَن الدُّ تي َتْ     ال ُتَعدُّ األَْطِعَمُة الَّ
يًَّة.  َأْطِعَمًة ِصحِّ

 . يٌّ ِب اَلاِء ُهَو َأْمٌر ِصحِّ   اإِلكثاُر ِمْن رُشْ

َسَتْحتاُج إَِل: 
ُصَوِر َأْطِعَمٍة
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َجٌَل َعْقَرٌب َأْفَعى

ُحْوٌت نِْمٌس

ُدْلِفٌي

َسَمَكٌة ُسلِحَفاٌة َمائيٌة

ِمَك ْق ِمَن َتَقدُّ 1-5 َتَحقَّ

1   َيْعَمُل أْحَُد َأِمَي َمْكَتـَبٍة، َدَخَل الَمْكَتـَبَة 

َفَوَجَد الُكُتَب ساِقَطًة َعىل األَْرِض،  
َفُهَو ِف ِحَيٍة ِمْن َأْمِرِه؛  

إَل َأيِّ َرفٍّ َينَْتِمي ُكلُّ ِكَتاٍب؟   

يتاِن.  2   فِيَما َيِلي بِيَئتاِن َمَحلِّ

ُقْم بَِتْصنِيِف احلََيواناِت التالَِيِة ِوْفًقا لِلبيَئِة اْلَمَحّليِة التي َتعيُش فِيها.  

1  الَكاِئناُت احلَيَُّة24
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مربى
سكر

حليب

مشوب 
غازي

125  الَكاِئناُت احلَيَُّة

بُط َبْيَ ُكلِّ َحَيواٍن َوَصِغِيِه؟  3   َهْل ُيْمِكنَُك الرَّ

يٌَّة؟  4  أيٌّ ِمْن َهِذِه األَْطِعَمِة ِهَي َأْطِعَمٌة ِصحِّ
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باِت  أَْجزاُء النَّ  1-2

َتَتَألَُّف النَّباتاُت ِمَن الَعِديِد ِمَن األَْجزاِء 

ْهَرُة الزَّ

الثََّمَرُة

اُق السَّ

الَوَرَقُة

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َثَمَرٌة  
َساٌق

ُجذوٌر

َزْهَرة ٌ
َوَرَقٌة

َتْسِمَيُة

الُجذوُر

باتاُت2 النَّ

2  النَّباتاُت 26
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َسَتْحتاُج إَِل: 
ٍة َ َعَدَسٍة ُمَكبرّ

ُاْنُظر إَِلى َهِذِه الَحِديَقِة. 

ُهناَك الَعِديُد ِمَن النَّباتاِت فِي 
َهِذِه الَحِديَقِة. 

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َوَرَقٍة؟ 

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َزْهَرٍة؟ 

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة َساٍق؟ 

َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة ُجذوٍر؟ 

 نشاط 1-2

الَبحُث َعِن النَّباتاِت 
اِْذَهْب إَِل اخلَاِرِج واْبَحْث َعِن النَّباتاِت. 

َهْل ُيمِكنَُك َتْسِمَيُة َأْجَزاِئَها؟        

َماَذا َتَعّلْمَت؟ 
  النَّباتاُت َلَها ُجذوٌر َوساٌق َوَأوَراٌق. 

  َتْحَتوي النَّباَتاُت َأحياًنا َعَلى األَْزهاِر َأو الثِّماِر. 

227  النَّباتاُت
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
بِذَرٌة
املاُء

َتنُمو

2-2 ِزَراَعُة الُبذوِر

َهَكذا َتنْمو البِْذَرُة لُِتْصبَِح َنْبَتًة.

اُق َواألَْوراُق.  ينُمو اْلجْذُر َأوًل،  ُثمرّ َتنْمو السَّ
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 نشاط 2-2

 ِزَراَعُة الُبذوِر 
ُنوٌر َوَمْرَيُم َتقوماِن بِِزراَعِة الُبُذوِر. 

َتُقوُم ُنوُر بَِريِّ الُبذوِر بالَقليِل ِمَن اْلَماِء. 
َلِكنَّ َمْرَيَم َنِسَيْت َأْن َتْروَي 

َة ِبا.  الُبذوَر اخلَاصَّ
َما الَّذي َسَيْحُدُث بَِرْأِيَك؟ 

ُقْم بِِزراَعِة َبْعِض الُبذوِر 
لَِتكَتِشَف َماذا َسَيْحُدُث؟ 

غرَيِة َأن َتنْمَو لُِتْصبَِح َنباتاٍت  ُيْمِكُن لِلُبذوِر الصَّ
َكبريًة. 

َماَذا َتَعّلْمَت؟ 
  َتنُْمو الُبُذوُر لُِتْصبَِح َنَباتاٍت. 

تاُج الُبذوُر إل اْلَماِء لَِتنُْمَو.    َتْ

َسَتْحتاُج إَِلى : 
اَفنِي ِوَعاءيِن َشفرّ

لَِفاَفٍة ِمَن امَلنَاديِل الَوَرِقيَِّة َأو الُقطِن
ٍة )إناٌء لَِريِّ النََّباِت(   ُبذوٍر     ِمَرشَّ
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24-31   29 5/18/20   4:01 PM



وُء باُت َوالضَّ 2-3 النَّ

لِماذا َتنَْحنِي النَّباتاُت؟ 

وِء. إنَّها َتنُمو باتِّجاِه الضَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َضوٌء

ُسؤاٌل
َيسَأُل
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َسَتْحتاُج إِل : 
َنبَتتنِي َصغرَيَتنِي     ُصندوٍق 

لَِتغطَِيِة إِْحَدى النَّبتتنِي

بغياب الضوء

231  النَّباتاُت

نشاط 3-2

 َيَودُّ َعيلٌّ َأْن َيسَأَل ُسؤالً.

وِء َلتِنْمَو؟  َهْل َتْحتاُج النَّباتاُت إِلى الضَّ

َيقوُم َعيلٌّ بَِتْغطَِيِة إِحدى النَّبتتنِي 
بُِصنُدوٍق. 

وِء.  َوَيرُتُك النَّْبَتَة األُْخَرى يف الضَّ

َما الَّذي َسَيحُدُث بَِرْأِيَك؟ 

ْب بِنَْفِسَك لَتْكَتِشَف َذلَِك.  َجرِّ

لَِماَذا َتِميُل َهِذِه النَّباتاُت 
َجيُعها إِل اجِلَهِة َنفِسها؟ 

َماَذا َتَعّلْمَت؟ 
وِء لَِتنْمَو.    َتحتاُج النَّباتاُت إِلى الضَّ

بوجود الضوء
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2  النَّباتاُت 32

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ 2-4 َتَحقَّ

وَرِة؟ 1   َهْل ُيمِكنَُك َتْسِمَيُة َأْجَزاِء النَّباِت الَّذي فِي الصُّ

وَرِة. اِسَتْخِدِم الَكِلماِت التَّالَِيَة لَِتْسِمَيِة َأْجَزاِء النَّباِت في الصُّ  

ُجذوٌر        َوَرَقٌة        َزْهَرٌة        َساٌق        َثَمَرٌة
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233  النَّباتاُت

2  َما الَّذي َتْحتاُج إليه َهِذِه النَّباتاُت؟ 

3   َهْل ُيْمِكنَُك َأن ُتَساِعَد َفاطَِمَة؟ 

ْمِس؟  َكيَف ُيمِكنَُها َأْن َتْزَرَع َنباِت َتبَّاِع الشَّ ( أ )   
َما الَّذي َتْحتاُج إليِه النَّْبتُة؟  (ب)   
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ِبُّ  نَا يحُ َجِيعحُ
اللَِّعَب

نا َنحَتاجحُ  َجِيعحُ
َل َأن َنْأكحُ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َتشابَِهةحُ المحُ

3-1  َنْحُن ُمَتَشاِبهون 

ْر إَِل األَْطَفاِل احُْنظحُ

م.  َتَشابَِهِة فِيام َبينَهحُ ثحُ األَْطَفالحُ َعِن األَْشياِء المحُ َيَتَحدَّ
م.  ْشَتَرَكَة َبينَهحُ وَر المحُ َوَهذا َيْعنِي األحُمحُ

َتَشابَِهةحُ َبْيَ األَْطَفاِل؟  ورحُ األحُْخَرى المحُ َما األحُمحُ

َنْحُن3

3  َنْحُن 34
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َسَتْحتاُج إَِل: 
ِمرآٍة

َوَأنا َكَذلَِك.
أحُِحبُّ َهِذِه اللُّعَبَة.

335  َنْحُن

  نشاط 3-1 أ

ِه َبْينَنَا؟  هحُ التََّشابحُ َما َأوجحُ
احُْنظحُر إِل َنْفِسَك. 

اِْعَمْل َمْع َأْصِدقاِئَك
م، احُْنظحُروا  وِهكحُ جحُ م، احُْنظحُروا إَِل وحُ احُْنظحُروا إَِل َمالبِِسكحُ

م.  إَِل َأْجساِمكحُ
م.  م وبَي أْصِدَقاِئكحُ ِه َبينَـكحُ ِه التَّشابحُ ثوا َعن َأوجحُ َوَتدَّ

م.  ِه َبينَكحُ َه التََّشابحُ ححُ َأوجحُ ْم َرسَمًة تحَُوضِّ احُرسحُ
ا

 نشاط 3-1 ب

تي نحُِحبَُّها. األَشياءحُ الَّ
ْث إلى َأصِدقاِئَك َعِن األَشياِء  َتَحدَّ

ِحبَُّها.  تي تحُ الَّ
تي  شَتَرَكِة الَّ ْم بَِرسِم األَشياِء اْلمحُ قحُ

ناَك  َك. َهْل هحُ ِحبُّها َأْنَت َوَأصِدَقاؤحُ تحُ
ِحبُّوَنَها؟  ْشَتَرَكٌة تحُ َأشياءحُ محُ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َتَشابِهوَن فِي الَكثيِر ِمَن األَْشياِء.    َنْحنحُ محُ
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3-2 َنْحُن ُمخَتِلُفون

وَرةحُ َتاَلِميَذ فِي اْلَمْدَرَسِة.  ْظِهرحُ الصُّ تحُ

وَن.  َتَشابِهحُ ْم محُ هحُ َجِميعحُ

َتَشاِبحُون؟ محُ محُ لَِماَذا هحُ
وَن َقِلياًل َعْن َبْعِضِهم.  ْخَتِلفحُ م محُ لِّ َشٍء. َفهحُ َتَشاِبَِي ِف كحُ وا محُ التَّاَلِميذحُ َليسحُ

ون؟ ْخَتِلفحُ م محُ ث: لَِماذا هحُ َتَحدَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ون َتِلفحُ محُ

3  َنْحُن 36
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337  َنْحُن

 نشاط 2-3 

نَا  اِختاِلَفاتحُ
م.  ْث إلى َأصِدَقاِئَك َعِن االختاِلَفاِت َبينَـكحُ َتَحدَّ

م،  م، َوَنظَّاراتِكحُ م، َوَماَلبِِسكحُ م، َوطحُولِكحُ م، َوَبَشَرتِكحُ ثوا َعْن َشعِركحُ َتَحدَّ
ِحبُّوَنَها.  تي الَ تحُ ِحبُّوَنها، َواألَْشياِء الَّ تي تحُ َواألَْلعاِب الَّ

م؟  وعاٍت َوَأنَت ِمنْهحُ َمالِئَك فِي َمْجمحُ ْمِكنحَُك َتْصنيفحُ َنْفِسَك و زحُ َهْل يحُ

ْخَتِلفون.  م محُ هحُ َوِر األَْطفاِل. َجميعحُ احُْنظحُْر إَِلى صحُ

َأيُّ األَْطَفاِل َيْمَتِلكحُ َشْعًرا َداِكَن اللَّْوِن؟ 

نَِّيَتيِن؟  َأيُّ األَْطَفاِل َيْمَتِلكحُ َعينَيِن بحُ

 َأيٌّ ِمَن األَْطَفاِل َفَتياٌت؟ 

 

َماَذا َتَعّلْمَت؟ 
ِه فِيَما َبْينَنا.  ِه الَتََّشابحُ اَلَحَظةحُ َأْوجحُ مِكنحُنَا محُ   يحُ

اَلَحَظةحُ االْختاِلَفاِت فِيَما َبْينَنا. مِكنحُنَا محُ   يحُ
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ِجسٌم   

َشعٌر  
ٌن   أحُذحُ
َأْنٌف 
ِذراعٌ 

َيدٌ 
َساٌق 
َقَدٌم

َرْأٌس
َعٌي
َفم ٌ

َكتٌِف
َأصابِعحُ الَيِد

ْكَبٌة رحُ
َأَصابِعحُ الَقَدِم

3-3 أَْجساُمنا

ئيسيِة فِي الِجْسِم: اْنظحُر إِلى األَْجزاِء الرَّ

َرها؟ ْمِكنحَُك َأْن َتْذكحُ تي يحُ - َما َأْجزاءحُ اْلِجْسِم األحُْخَرى الَّ

َشْعٌر

ٌن أحُذحُ َعٌي
َرْأٌس

َأْنٌف
َفٌم

َكتٌِف

َأَصابِعحُ 
الَيِد

َساٌق
ْكَبٌة رحُ

َقَدٌم َأَصابِعحُ 
الَقَدِم

ِذَراٌع

َيٌد

3  َنْحُن 38
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َسَتْحتاُج إِل: 
وَرِة َشخٍص صحُ

ِمَقصٍّ

339  َنْحُن

َهْل يحُمِكنحَُك َعدُّ َأْجَزاِء ِجْسِمَك؟ 

َكْم َساًقا َلَديَك؟

َكْم أحُْصبحًُعا  َلَديَك؟ 

َكْم فًما َلَديَك؟ 

 نشاط 3-3 

َأجزاءحُ الِجسِم 
وَرٍة لَِشخٍص َما، َوَضْع َتْسِمياِت ْم بَِقصِّ صحُ قحُ

َأْجزاِء الِجْسم ِالتَّالَِيِة َعَليها: 

َرْأٌس     َشعٌر     ُأُذٌن
َفٌم          َكتٌِف          ِذراٌع

َساٌق       ُركَبٌة       َقَدٌم       َيٌد

ئيَسيَّةحُ فِي الِجْسِم؟  َما األَْجَزاءحُ الرَّ
َما َأَهمُّ األَْجَزاِء فِي الِجْسِم ؟ 

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ئيَسيَِّة فِي الِجسِم وَتْسِمَيتحُها.  ؤَيةحُ األَْجَزاِء الرَّ مِكنحُنَا رحُ   يحُ
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
احلََواسُّ 
اللَّمسحُ  

قحُ    التََّذوُّ
َيْلِمَس 

البرصحُ
مُّ الشَّ

معحُ السَّ
اللِّسانحُ

اِئَعُة َنا الرَّ 3-4 َحواسُّ

َنا احلََواسُّ َعَل َمعِرَفِة األَْشياِء ِمْن َحولِنَا.  تحُساِعدحُ
وَبةحُ الَعينَِي؛ َحيثحُ َتمَّ  َهِذِه الَفَتاةحُ َمْعصحُ

 . ْبرِصَ ْمِكنحُها َأْن تحُ َتْغطَِيةحُ َعينَيها َفاَل  يحُ

يِل َعَلى الِحَصاِن.  ْعَبَة َوْضِع الذَّ ِهَي َتْلَعبحُ لحُ
ْمِع. ِق َوالسَّ مِّ َوالتََّذوُّ ْمِكنحُها َأن َتسَتخِدَم َحَواسَّ اللَّمِس َوالشَّ يحُ

3  َنْحُن 40
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َسَتْحتاُج إَِلْ : 
َعٍة ِمَن األَْشياِء َمموحُ

ِكيٍس َوَرِقيٍّ

341  َنْحُن

 نشاط 4-3 

وِر  عحُ عَبةحُ اللَّْمِس َوالشُّ لحُ
َضِع األَْشياَء ِف الِكيٍس. 

اطلحُْب ِمْن َصِديِقَك َأْن َيْلِمَس األَْشَياَء. 
ِبَ َعن َمْلَمِس األَْشَياِء؟  ْ ْمكنحُهحُ َأْن يحُ َهْل يحُ

ِبَ اآلَخِريَن َعن َهِذِه األَْشَياِء ؟  ْ ْمكنحُهحُ َأْن يحُ َهْل يحُ

، َوالِجلَد لِلَّْمِس،  مِّ ؤَيِة، َواألَْنَف لِلشَّ ْمِع، َوالَعْيَن للرُّ َن لِلسَّ َنْحنحُ َنْسَتْخِدمحُ األحُذحُ
ِق.  َواللَِّساَن لِلتََّذوُّ

َتْمَتِلكحُ الَحَيواَناتحُ الَحواسَّ َأْيًضا. 
ْمِكنحَُها الِقَيامحُ بَِهِذِه األَْشَياِء.  َوِر الَحَيواَناِت، َواسَتنْتِج َكْيَف يحُ انظحُر إَِلى صحُ

ْمِكنحُ َأْن َتِجَدهحُ الَحَيواَناتحُ  ؟ َما الَّذي يحُ لَِماذا َتْحَتاجحُ الَحَيواَناتحُ إَِلى الَحَواسِّ
؟  باْستِْخداِم الَحَواسِّ

 
 

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َف َعَلى الَعاَلِم ِمْن َحولِنَا. نَا لِنََتَعرَّ   َنسَتْخِدمحُ َحَواسَّ
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ْعِر َعدُد األَْطفاِللوُن الشَّ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

ِمَك ق ِمن َتَقدُّ  3-5 َتَحقَّ

1  - َكيَف َتَتَشاَبهحُ األَْيِدي؟

- َكيَف َتَْتِلفحُ األَْيِدي؟  

ون، َتَشابِهحُ ْم محُ 2   َعْشَرةحُ َأْطَفاٍل َلَدْيِهم َشْعٌر، َوهحُ

ْعِر.  ْخَتِلَفًة ِمَن الشَّ م َيمَتِلكوَن َأْلواًنا محُ َلِكنَّهحُ  

ْمنَا بإِْظَهاِر َأْلواِن َشْعِرِهم فِي الَجْدَوِل َأْدناه.  قحُ  

يًّا؟ نّـِ وَن َشْعًرا بحُ ِذيَن َيْمَتِلكحُ ما َعَددحُ األَْطَفاِل الَّ  

يحُوًعا؟ َما اللَّْونحُ األَْكَثرحُ شحُ   

32-last   42 5/18/20   4:02 PM



343  َنْحُن

وَرِة. 3   َأِشْ إَِل َهِذِه األَْجزاِء َعَل ِجْسِم الطِّْفِل ف الصُّ

ْعُر الَرْأُس     الَعْينَاِن     الشَّ
األَكتاُف     األَْنُف     َأَصابُِع الَقَدِم

الِذَراَعاِن     الَيَداِن  

 . ؤَيةحُ ْمِكنحَُها الرُّ 4   َقاَمْت َساَرةحُ بإِْغالِق َعْينَْيها. اَل يحُ

ْمِكنحَُها َأْن َتْسَمَع؟  َهْل يحُ  

َق؟  ْمِكنحَُها َأْن َتَتَذوَّ َهْل يحُ  

؟  مَّ ْمِكنحَُها َأْن َتشحُ َهْل يحُ  

ْمِكنحَُها َأْن َتْلِمَس؟  َهْل يحُ  

5   َهْل َتسَتطِيعحُ الِقطَّةحُ َأْن َتَرى؟ 

ورحُ َأْن َيْسَمَع؟ ْصفحُ َهْل َيسَتطِيعحُ العحُ  

َساِعدحُ احلََواسُّ الِقطََّة؟  َكْيَف تحُ  

وَر ؟  ْصفحُ َساِعدحُ احلََواسُّ العحُ َكْيَف تحُ  
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َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِمي4444ِّ

َمَهاَراُت االْسِتْقَصاِء الِعْلِميِّ

أيُّ َنبتٍة 
َسَتنْمو أْسَرَع؟

َأظحُنُّ أنَّ َجِميَعها

ْرَعِة َنْفِسها.  َسَتنْمو بالسُّ

 . الِعْلِميِّ االْستِْقَصاِء  َمَهاَراِت  َبْعَض  التِّْلِميِذ  ِكَتاِب  ِمْن  الِقْسمحُ  َهَذا  نحُ  َيَتَضمَّ
ها. جوعحُ إِلى َهِذِه الَمَهاَراِت ِحيَن َتْحتاجحُ َيِجبحُ َعليَك الرُّ

لحُوِم؟ َكْيَف َتْستْكِشفحُ األَْشَياَء فِي العحُ
َؤاٍل ما. ْر بِسحُ َفكِّ

ْخَتِلَفًة.  وًرا محُ َزَرَعْت َأملحُ َوسناءحُ بحُذحُ

 . لحُ ْر بَِما َسَيْحصحُ َفكِّ
. ثحُ هحُ َسَيْحدحُ ولحُ َسنَاءحُ َما َتظحُنُّ َأنَّ َتقحُ

ا َيِجبحُ القيامحُ بِِه. ْث َعمَّ َتَحدَّ
َراَقَبَة طحُوِل النََّباَتاِت  َرْت أملحُ وَسنَاءحُ محُ َقرَّ

لَّ َيْوٍم. جبأكحُ

جبأ
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45َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ

اسَتْكِشْف

َما َتْسَتْخِدَماِن َقَوالَِب الطُّوِب   إنَّهحُ
. ي طحُوَل النََّباتاتحُ لَِتَقصِّ

اْعِرْض َما استْكَشْفَتهحُ

فِي الَيْوِم األَِخيِر، َقاَرَنْت أملحُ وسناءحُ 
َأْبَراَج الطُّوِب الثَّاَلثَة َوَأْخَبَرَتا َتاَلِميَذ 

َلَتا إَِلْيِه.  فِّ بَِما َتَوصَّ الصَّ

ا استْكَشْفَتهحُ ْث َعمَّ َتَحدَّ
َبْعَض  َأنَّ  َأْيًضا  اْسَتْكَشْفنا  َأْسَرَع.  َنَمْت  )أ(  النَّْبَتَة  َأنَّ  أملحُ وسناءحُ  اْكَتَشَفْت 

و َأْسَرَع ِمْن َغْيِرَها. النََّباَتاِت َتنْمحُ

ًة. َبْعضحُ  ِحقَّ ْن محُ َلْم َأكحُ
النَّباَتاِت َتنْمو َأْسَرَع 

ِمْن َغيِرَها.

النَّبتةحُ )أ( َنَمْت َأْسَرَع 
ِمن النَّبَتَتيِن األحُخَرَييِن.

اليوم السادس

)ب() أ (
)ج(

جبأ

جبأ
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َقاُموُس الُمْصَطَلَحاِت

َقاُموُس امُلْصَطَلَحاِت 46

21 ى اإلنساِن يندرجحُ الرجالحُ والنساءحُ واألطفالحُ تَت مسمَّ : اإلنسانحُ

17 استخدْم عينيَك ملعرفِة معلوماٍت عْن شٍء معٍي انظْر )إل(:

28 و منه النبتةحُ اجلديدةحُ جزٌء مَن النباِت تنمحُ اْلَبْذرةحُ:

40 تستخدمحُ عينيَك لرَتى األشياَء : اْلَبرَصحُ

18 مكاٌن تعيشحُ فيِه كائناٌت حيٌة : اْلبِيئةحُ

40 تتذوقحُ الطعاَم بلسانَِك : قحُ التذوُّ

26 ِذكرحُ اسِم أحِد األشياِء تسميٌة:

28 تكبحُ و: تنمحُ

38
جيعحُ أجزاِء شخٍص أو َحَيواٍن : اجلسمحُ

رقم الصفحة

َشعٌر

ٌن أذحُ
َعٌي

َرأٌس

أنٌف
َفٌم

َكتٌِف

أَصابِعحُ 
الَيِد

َساٌق
ْكَبٌة رحُ

َقَدٌم
أَصابِعحُ 
الَقَدِم

ِذَراٌع

َيٌد
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47َقاُموُس امُلْصَطَلَحاِت

40 ها اإلنسانحُ والحيواناتحُ الستكشاِف العالِم مْن حولِها األشياءحُ التي يستخدمحُ : اْلحواسُّ
16 كائٌن عل قيِد احلياِة : احليُّ

16 ِرجحُ َفَضالٍت،  و، وتتاجحُ إل الطعاِم، وتحُ الكائناتحُ احليةحُ تنمحُ
وَتْسَتْخِدمحُ اهلواَء ولدهَيا صغاٌر

: اْلَحيَّةحُ

16 ي عل كائناٍت حيٍة أخَرى كائٌن حيٌّ قادٌر عل احلركِة والتغذِّ : اْلَحَيوانحُ

18 حيواناٌت يمكنحَُك االحتفاظحُ با ف املنزِل : احليواناتحُ األليفةحُ

23 موادُّ زيتيٌة أو شحميٌة : هونحُ الدُّ

23 ه  ِر، وهَو مسحوٌق أبيضحُ حلوحُ املذاِق نحُضيفحُ كَّ مأخوذٌة مَن السُّ
إل الطعاِم واملرشوباِت

: ريَّاتحُ كَّ السُّ

40 َنيَك َتسمعحُ األصواِت عن طريِق أحُذحُ : معحُ السَّ

31 تسألحُ سؤااًل ملعرفِة معلوماٍت عْن أحِد األشياِء : ؤالحُ السُّ

20 صغريحُ األسِد : بلحُ الشِّ

40 تستخدمحُ أنفَك لشمِّ األشياِء : مُّ الشَّ

22 كائٌن حيٌّ لديِه كلُّ ما يتاجحُ إليِه وغريحُ مصاٍب بمرٍض أو أًذى : يُّ حِّ الصِّ

21 صغريحُ اإلنساِن : الطِّفلحُ

20 أحدحُ صغاِر النباتاِت أو احليواناِت املوجودحُ عل قيِد احلياِة منذحُ 
فرتٍة قصريٍة 

: غريحُ الصَّ

30 رحُ مَن الشمِس شٌء َيصدحُ وءحُ: الضَّ

22 هحُ احليواناتحُ واإلنسانحُ ما تأكلحُ : الطَّعامحُ

16 ليَس عَل قيِد احلياِة : غريحُ احلَيِّ

19 ر التشاباِت واالختالفاِت بَي األشياِء احُْذكحُ قارْن :
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41 ك عل تذوِق الطَّعاِم وتناولِِه جزٌء مْن فمَك يساعدحُ : اللِّسانحُ

40 ها للشعوِر بملمِس األشياِء حاسٌة تستخدمحُ : اللَّمسحُ

29 َنٌة من املاِء( سائٌل ترشبحُه )البحارحُ واألهنارحُ مكوَّ : املاءحُ

34 املتامثلةحُ ف بعِض النقاِط : املتشابةحُ

36 شٌء ال يشبهحُ اليشَء اآلخَر : ْخَتِلفحُ اْلمحُ

18 نتجحُ فيِه حيواَناٌت أو حماصيلحُ الطَّعاِم  مكاٌن تحُ : املزرعةحُ

23 ه إل الطَّعاِم لتغيرِي مذاِقِه مسحوٌق أبيضحُ نضيفحُ  : الِمْلححُ

16 كائناٌت حيٌة َتْصنَعحُ طعاَمها بنفِسها : النَّباتاتحُ

41 َننظرحُ إل األشياِء بأعينِنَا : نحُبرصحُ

31 َيستخِدمحُ سؤااًل ملعرفِة شٍء مهوٍل : َيسألحُ

41 يستخدمحُ حاسَة اللمِس ملعرفِة معلوماٍت  عْن أحِد األشياِء : َيلَمسحُ

 

ْهَرةحُ الزَّ

الثََّمَرةحُ

ذورحُ الجحُ

اقحُ السَّ

الَوَرَقةحُ
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