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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 وراء تحقيق 
التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.
التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 

المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 
ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 

مطبعة جامعة كامبريدج.

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

كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلَِفْين جون بورد وآالن 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. 

تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 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
وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

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

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

الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب النشاط - الرياضيات للصف السادس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة ماري وود. 
ومطبعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  الموقع  العقد  على  بناًء  الكتاب  هذا  مواءمة  تمت 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 
دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، 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.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

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

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

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
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

- حفظه اهلل ورعاه -

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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تمت مواءمة الكتاب
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لوزارة التربية والتعليم
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العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 
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مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
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المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق 
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تمت مواءمة الكتاب
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الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 
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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 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
وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

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

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

الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب النشاط - الرياضيات للصف السادس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة ماري وود. 
ومطبعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  الموقع  العقد  على  بناًء  الكتاب  هذا  مواءمة  تمت 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 
دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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تقديم
�لحم��د لل�ه رب �لعالمي��ن، و�ل�صالة و�ل�صالم على خير �لمر�صلين �صيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعين. وبعد ،،،

حر�ص��ت وز�رة �لتربية و�لتعليم على تطوير �لمنظوم��ة �لتعليمية في جو�نبها ومجاالتها �لمختلفة 

كاف��ة؛ لتلبي متطلبات �لمجتمع �لحالية، وتطلعات��ه �لم�صتقبلية، ولتتو�كب مع �لم�صتجد�ت �لعالمية 

ف��ي �قت�صاد �لمعرف��ة، و�لعلوم �لحياتية �لمختلف��ة، بما يوؤدي �إلى تمكين �لمخرج��ات �لتعليمية من 

�لم�صاركة في مجاالت �لتنمية �ل�صاملة لل�صلطنة.

وق��د حظيت �لمناهج �لدر��صية باعتبارها مكوًنا �أ�صا�صيًّا من مكونات �لمنظومة �لتعليمية بمر�جعة 

م�صتم��رة وتطوير �صامل ف��ي نو�حيها �لمختلفة؛ بدًء� م��ن �لمقرر�ت �لدر��صي��ة، وطر�ئق �لتدري�س، 

و�أ�صالي��ب �لتقويم وغيرها؛ وذلك لتتنا�صب مع �لروؤية �لم�صتقبلي��ة للتعليم في �ل�صلطنة، ولتتو�فق مع 

فل�صفته و�أهد�فه. 

وق��د �أولت �لوز�رة مجال تدري�س �لعلوم و�لريا�صيات �هتماًما كبيًر� يتالءم مع م�صتجد�ت �لتطور 

�لعلم��ي و�لتكنولوجي و�لمعرفي، ومن هذ� �لمنطلق �تجهت �إل��ى �ال�صتفادة من �لخبر�ت �لدولية؛ 

�ت�صاق��ا مع �لتطور �لمت�ص��ارع في هذ� �لمجال من خالل تبني م�صروع �ل�صال�صل �لعالمية في تدري�س 

هاتي��ن �لمادتي��ن وفق �لمعايير �لدولية؛ م��ن �أجل تنمية مهار�ت �لبحث و�لتق�ص��ي و�ال�صتنتاج لدى 

�لط��الب، وتعميق فهمه��م للظو�هر �لعلمية �لمختلف��ة، وتطوير قدر�تهم �لتناف�صي��ة في �لم�صابقات 

�لعلمية و�لمعرفية، وتحقيق نتائج �أف�صل في �لدر��صات �لدولية.

�إن هذ� �لكتاب بما يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�تجاهات جاء محقًقا الأهد�ف �لتعليم في 

�ل�صلطنة، ومو�ئًما للبيئة �لُعمانية، و�لخ�صو�صية �لثقافية للبلد بما يت�صمنه من �أن�صطة و�صور ور�صومات، 

وهو �أحد م�صادر �لمعرفة �لد�عمة لتعلم �لطالب باالإ�صافة �إلى غيره من �لم�صادر �لمختلفة.

متمنية الأبنائنا �لطالب �لنجاح، ولزمالئنا �لمعلمين �لتوفيق فيما يبذلونه من جهود مخل�صة لتحقيق 

�أهد�ف �لر�صالة �لتربوية �ل�صامية؛ خدمة لهذ� �لوطن �لعزيز تحت ظل �لقيادة �لحكيمة لموالنا ح�صرة 

�صاحب �لجاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم، حفظه �لل�ه ورعاه. 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم



َمُة    اْلُمَقدِّ

ة الُعلوم وفق  متت مواءمة كتاب النََّشاط يف مادَّ
للمرحلة  كامربيدج  من  العلوم  منهاج  إطار 
ممتعًة،  طريقًة  السلسلة  هذه  وُتقدم  األساسية، 
عم الذي  ِم املادة، وتوفِّر الدَّ وسهلًة ومرنًة لتعلُّ
مع  ومتاشًيا  واملعلِّم.  التِّلميذ  من  كلٌّ  حيتاُجه 
أهداف املنهاج نفسه، فهي تشجع التالميذ عىل 
وتطوير  املحتوى،  مع  بفاعلية  االنخراط 
مهارات االستقَصاء العلمي إىل جانب املعرفة 

العلميَّة.
كتاب  لُيواكب  النَّشاط  كتاب  تصميم  تم  لقد 

. التلميذ هلذا الصفِّ
جتدون يف هذا الكتاب صفحات مفردة تتضمن 
كتاب  يف  املطروحة  لألفكار  تطبيقّية  أنشطة 
الكتابة؛  بواسطة  التلميذ  يستكملها  التلميذ، 
ثنائية أو أكرب.  ُمنْفرًدا أو ضمن جمموعات  إما 
ُتساعد  عديدة  أنامًطا  فتشمل  األنشطة  ع  وتتنوَّ
وتتالءم  التالميذ  انتباه  جذِب  ضامن  عىل 

واألهداَف  التعليمية املختلفة. 
إن األهداف األساسية هلذا الكتاب هي: 

• كتاب 	 يف  املطروحة  العلمية  املعرفة  دعم 
التلميذ.

• يف 	 معرفتهم  تطبيق  عىل  التالميذ  تشجيع 
عىل  ُيساعد  الذي  األمر  جديدة،  مواقف 

تعميق الفهم لدهيم.
• ممارسة استخدام اللغة العلمية. 	
• تطوير مهارات االستقصاء العلمي كالقيام 	

باملقارنات وتوقُّع النتائج.
جتدون كذلك إجابات كافَّة األسئلة الواردة يف 
 . الصفِّ هلذا  املعلِّم  دليل  يف  الكتاب  هذا 
املعّلم  دليل  ُن  يتضمَّ ذلك،  إىل  باإلضافة 
املختلفة،  املواضيع  حول  ُمكثَّفة  توجيهات 
وأفكاًرا للتدريس، ومالحظات توجيهية حول 
مة يف كتاب التلميذ. جتدون  كافَّة األنشطة امْلقدَّ

أيًضا تشكيلة واسعة من أوراق العمل.  
نتمنَّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.

َمُة الُمَقدِّ
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iv ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة  

َتْمثيٌل َبياينٌّ باألَْعِمَدِة   َرْسٌم َبَياِنٌّ َيْعِرُض النََّتاِئَج َعىَل َشْكِل َأْعِمَدٍة، َوُيْظِهُر ُطوَل 
ِ الَّذي َيتِمُّ ِقَياُسُه. يََّة اْلـُمَتَغيِّ ُكلِّ َعُموٍد َكمِّ

تِي  الَّ امْلاِء  يَِّة  َكمِّ إِلْظَهاِر  باألَْعِمَدِة  َبيانيًّا  َتْمثيلاً  ُيوُسُف    َرَسَم 
َها امْلنَاِشُف اْلَوَرِقيَُّة امْلْخَتِلَفُة. مَتَْتصُّ

ْلُت إَِلْيِه ِمَن ااِلْستِْقَصاِء. َما َتَوصَّ اِْستِنَْتاٌج 

َ َلنَا َأنَّ  تِي َتمَّ اْختَِباُرَها َتَبيَّ   َكاَن اْستِنَْتاُج َخْوَلَة: “ِمَن النََّباَتاِت الَّ
تِي  ا النََّباَتاُت اأْلُْخَرى الَّ يِّ َنَمْت َفَقْط، َأمَّ َضْت لِلرَّ تِي َتَعرَّ النَّْبَتَة الَّ

َلْ ُتْرَو َفَلم َتنُْم ”.

ِة بَِطِريَقٍة َما. َها ِمَن اأْلَْشَياِء امْلتـََشاهِبَ َوْضُع اأْلَْشَياِء َمَع َغْيِ َتْصنِيٌف 

جَمُْموَعٍة  ِضْمَن  فَِراٌء  َلَدهْيَا  تِي  الَّ اْلََيَواَناِت  بَِتْصنِيِف  َعِلٌّ    َقاَم 
تِي َلْيَس َلَدهْيَا فَِراٌء يِف جَمُْموَعٍة ُأْخَرى. َواِحَدٍة، َواْلََيَواَناِت الَّ

ٍء َما. ِرَبٍة لِْلُعُثوِر َعىَل َشْ اْلِقَياُم بِاْختَِباٍر َأْو جَتْ َيْسَتْقص 

يٌَّة(. ُطِلَب ِمْن َفاطَِمَة َأْن َتْسَتْقِصَ )َأيُّ اْلَوَجَباِت ِصحِّ  

َرْسُم َخطٍّ لِلتَّْوِصيِل َبْيَ اأْلَْشَياِء )َأْو َرْبٍط(. ُيَطابُِق 

َوُصَوِر  اْلََيَواَناِت  ُصَوِر  َبْيَ  ُيَطابَِق  َأْن  َأْجِل  ِمْن  ُخُطوًطا  ٌد  ُمَمَّ   َرَسَم 
ِصَغاِرَها.

ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة 



َاُذ َقَراٍر بَِشْأِن َكْيِفيَِّة اْلِقَياِم بِاْستِْقَصاٍء َما. اِتِّ  ِخطَّةٌ 

َكَتَبْت َداَنُة ِخطَّةاً َحْوَل َكْيِفيَِّة امْلَحاَفَظِة َعىَل َساَلَمِة اأْلَْسنَاِن.  

التَّْفِكُي يِف َنتِيَجِة ااِلْستِْقَصاِء. َيَتَوقَّعُ 

؟(. َا َغْيُ َحيٍّ َع: )َأيُّ اْلَكاِئنَاِت َحيٌَّة؟ َوَأهيُّ ُسِئَل َحبِيٌب َأْن َيَتَوقَّ  

ْظَهاِر َما َحَدَث. َأْن َيْكُتَب َأْو َيْرُسَم النََّتاِئَج إِلِ َتْسِجيٌل 

َكَتَبْت آاَلُء النََّتاِئَج يِف اْلَْدَوِل لَِتْسِجيِل َما َحَدَث.  

اْبَحْث  إجَياُد اْلَمْعُلوَماِت ِمْن ِخاَلِل االْستِْقَصاِء بِاْستِْخَداِم اْلُكُتِب َأِو 
ْولِيَِّة )اإلنرتنت(. َبَكِة الَعامَلِيَِّة لاِلتَِّصاالِت الدَّ الشَّ

ْولِيَِّة )اإلنرتنت(  َبَكَة اْلَعامَلِيََّة لالتَِّصااَلِت الدَّ   اِْسـَتْخَدَم َراِشٌد الشَّ
لِْلَبْحِث َعْن َدْوَراِت اْلََياِة.

ِرَبٍة َما. تِي ُأْجِرَيْت يِف جَتْ امْلاَلَحَظاُت َأِو اْلِقَياَساُت الَّ َنَتائُِج 

َتِو َعىَل اأْلَْلَياِف. َأْظَهَرْت َنَتائُِج بِْلِقيَس َأنَّ اْلَعِديَد ِمَن اأْلَْطِعَمِة َلْ َتْ  

َوْضُع اأْلَْشَياِء ِضْمَن جَمُْموَعاٍت. َفْرزٌ 

ُطِلَب ِمْن َشَذا َفْرُز اأْلَْشَياِء إىَِل ُصْلَبٍة َأْو َليِّنٍَة.  

َطِريَقٌة لِِكَتاَبِة اأْلَْرَقاِم َأِو اْلَكِلاَمِت يِف ُصُفوٍف َوَأْعِمَدٍة. َجْدَوٌل 

؟(. يٍّ َا َغْيُ ِصحِّ يٌَّة؟ َوَأهيُّ َأْظَهَر اجَلْدَوُل )َأيُّ اْلَوَجَباِت ِصحِّ  

vv   ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة 
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113 االْعتِنَاُء بِالنََّباَتاِت

َباَتاُت َوأَْجَزاُؤَها النَّ َتْمِرين 1-1 

ُق َهَذا التَّْمِريُن ِمْن ُقْدَرتَِك َعَل َتْسِمَيِة َأْجَزاِء النََّباِت. َيَتَحقَّ

ْد َأْجَزاَء َهِذِه النَّْبَتِة بِاْستِْخَداِم َهِذِه اْلَكِلَمِت. َحدِّ

اُق             اْلَْوَراُق             اْلَْزَهاُر اْلُجُذوُر             السَّ

َباَتاِت االْعِتَناُء ِبالنَّ 1



1 االْعتِنَاُء بِالنََّباَتاِت

َباَتاُت ِبَحاَجٍة ِإَلى اْلَماِء النَّ َتْمِرين 2-1 

ُن ِف َهَذا النََّشاِط َعَل التَّْمثيِل اْلَبَياينِّ باْلَْعِمَدِة.  َسْوَف َتَتَمرَّ

َتاِن؛ َقاَم بَِريِّ َنْبَتٍة َواِحَدٍة  َوَلْ َيْرِو اْلُْخَرى، َوِمْن َثمَّ َقاَم بِِقَياِس  َلَدى أمحَد َنْبَتَتاِن ُمَتَشاِبَ
ُطوِل النَّْبَتَتْيِ ُكلَّ َيْوٍم.

. اْرُسِم التَّْمثيَل اْلَبَياينَّ باْلَْعِمَدِة لُِكلِّ َيْوٍم. ِل َواْلَيْوِم اْلَعاِشِ َهِذِه َنَتاِئُج اْلَيْوِم اْلَوَّ

َمـَع امْلاِء
)سم(

بُِدوِن امْلاِء 
)سم(

ُل 44اْلَيْوُم اْلَوَّ

َمَع امْلاِء
)سم(

بُِدوِن امْلاِء 
)سم(

83اْلَيْوُم اْلَعاِشُ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

م(
)س

َتِة 
ْب النَّ

وُل 
ط

َمَع املاِء بُِدوِن املاِء

ُل اْلَيْوُم اْلَعاِشُاْلَيْوُم اْلَوَّ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

م(
)س

َتِة 
ْب النَّ

وُل 
ط

َمَع املاِء بُِدوِن املاِء

َأيُّ َنْبَتٍة َنَمْت بَِشْكٍل َأْفَضَل؟ لِماَذا؟
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َنْقُل اْلَماِء َتْمِرين 3-1 

َسُيَساِعُدَك َهَذا التَّْمِريُن َعَل َفْهِم َكْيِفيَِّة اْنتَِقاِل اْلـَمـاِء إَِل النَّْبَتِة.

ْد َأْجَزاَء َهِذِه النَّْبَتِة بِاْستِْخَداِم َهِذِه اْلَكلَِمِت. 1  َحدِّ

اُق    اْلَْوَراُق                           اْلـُجُذورُ    السَّ

َبِة، ُثمَّ َتنُْقُلُه إَِل اْلَْوَراِق . ْ َتَْتصُّ النَّْبَتُة اْلـَمـاَء ِمَن التُّ

وَرِة ُتْظِهُر َأْيَن َينَْتِقُل اْلـَمـاُء. 2  ُاْرُسْم َأْسُهماً َعَل الصُّ

15 1 االْعتِنَاُء بِالنََّباَتاِت



1 االْعتِنَاُء بِالنََّباَتاِت

َباَتاِت َوَدَرَجُة اْلَحَراَرِة َتْمِرين 1-4  ُنُموُّ النَّ

ُن َعَل ِقَياِس ُطوِل النََّباَتاِت َوَتْسِجيِل النََّتاِئِج ِف َجْدَوٍل. ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسْوَف َتَتَمرَّ

ْل َنَتاِئَجَك ِف اْلَْدَوِل. ْتَلُت. ُقْم بِِقَياِس ُطوِلا ُمْسَتْخِدًما اْلـِمـْسَطَرَة، ُثمَّ َسجِّ َتنُْمو َهِذِه الشَّ

افُِئامْلَكاُن اْلَباِرُد امْلَكاُن احَلارُّ امْلَكاُن الدَّ

الَيْوُم )1(

الطُّوُل: 
__________

الطُّوُل: 
__________

الطُّوُل: 
__________

الَيْوُم 
)14(

الطُّوُل: 
__________

الطُّوُل: 
__________

الطُّوُل: 
__________

ِح ااِلْختَِلَفاِت ِف الطُّوِل. اِْشَ
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1 االْعتِنَاُء بِالنََّباَتاِت

َغِويَُّة الُمَراَجَعُة اللُّ

ْسَتْخَدَمِة ِف َهِذِه اْلَوْحَدِة. ُق َهَذا التَّْمِريُن ِمْن َفْهِمَك لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة اْلُمُ َيَتَحقَّ

ِل َلَك. 1  َضْع َهِذِه اْلَكلَِمِت ِف ُجٍَل. َتمَّ إِْنَجاُز امْلَِثاِل اْلَوَّ

َتاُج النََّباَتاُت إَِل امْلاِء لَِتنُْمَو. َتْ َماٌء :   
اْلُُذوُر:   
اُق:  السَّ  

اْلَْوَراُق:   
ْهَرُة:  الزَّ  

2  َضْع َهِذِه اْلَكلَِمِت ِف اْلَمَكاِن اْلُمنَاِسِب.

ِليَمِة ِليَمُة      َغْيِ السَّ َتنُْقُل      السَّ

ْوِء وَيُِب إِْبقاؤها َدافَِئًة. - َلَدى النَّْبَتِة  َما َيْكِفي ِمَن اْلَماِء َوالضَّ

يَقاِن، َواْلَْوَراِق، َواْلُُذوِر  بَِشْكٍل َجيٍِّد. - َلْن َتنْمَو النَّباتاُت َذاُت السِّ

اُق اْلَماَء إَِل َجِيِع َأْجَزاِء النََّباِت. -  السَّ
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ااَلْعِتَناُء ِبَأْنُفِسَنا2

2 االْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا 18

ُة اْلَمْجُموَعاُت اْلِغَذاِئيَّ َتْمِرين 1-2 

ُق َهَذا التَّْمِريُن ِمْن َفْهِمَك ملْجُموَعاِت اْلِغَذاِء. َيَتَحقَّ

ِحيَحِة َأْدَناُه. ها ِضْمَن َمُْموَعِة اْلِغَذاِء الصَّ ُاْرُسْم َهِذِه اْلَْطِعَمَة َوَسمِّ

ِل َلَك. َوَقْد َتمَّ إِْنَجاُز الِمَثاِل اْلَوَّ

اُت اْلَفَواكُِه النََّشِويَّ
وتنُِيواْلَخْضَراَواُت اُت اْلُبُ ُمْشَتقَّ

اْلَْلَباِن
ُهوُن  الدُّ

اُت ِريَّ كَّ َوالسُّ

ُجْبٌن



19 2 االْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

ٌة يَّ َوْجَبٌة ِصحِّ َتْمِرين 2-2 

اُت اْلَْلَباِن:  ُمْشَتقَّ

َباِدّي اْلَِليُب، َواْلُْبُن، َوالزَّ

اْلَفَواكُِه َواْلَخْضَراَواُت

اُت: اْلُْبُز،  النََّشــِويَّ
َواْلَمْعَكُروَنُة، واْلَبَطاطُِس، 

واْلَُرزُّ

ُر كَّ ُهوُن َوالسُّ الدُّ

بُروتنٌِي: اللُُّحوُم، 
َواْلَْسَمُك، َواْلُبُقولِيَّاُت

يَِّة. حِّ ِف َهَذا التَّْمِريِن، ُيْمِكنَُك إِْظَهاُر َفْهِمَك َعِن اْلَْطِعَمِة الصِّ
ها. اِْسَتْخِدِم اْلََرَم اْلِغَذاِئيَّ ملَساَعَدتَِك. يًَّة َوَسمِّ ُاْرُسْم َوْجَبًة ِصحِّ



2 االْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

َتْمِرين 2-3  اْلُمَحاَفَظُة َعَلى َساَلَمِة اأَلْسَناِن

ِف َهَذا التَّْمِريِن، ُيْمِكنَُك إِْظَهاُر َكْيَف َتْعَتنِي بَِأْسنَانَِك.

ا َماِهٌر َفُيْهِمُلَها. ُسْلَطاَنُة َتْعَتنِي بَِأْسنَاِنَا، َأمَّ

ْفَطاِر، َوَما َسَيْأُكَلنِِه َكَوْجَبٍة َخِفيَفٍة. ُع َأْن َيُقوَما بِِه َبْعَد َتنَاُوِل َوْجَبِة اْلِ ُاْرُسْم َماَذا َتَتَوقَّ

َماِهٌرُسْلَطاَنُة 

ْفَطاِر َوْجَبُة اْلِ

َبْعَد َوْجَبِة 
ْفَطاِر اْلِ

 اْلَوْجَبُة 
اْلَخِفيَفُة
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2 االْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

تي؟ َكْيَف أَُحاِفُظ َعلى ِصحَّ َتْمِرين 4-2 

ٍة َجيَِّدٍة. ِف َهَذا التَّْمِريِن ، ُيْمِكنَُك إِْظَهاُر ُكلِّ َما َتْفَعُلُه لِْلُمَحاَفَظِة َعَل ِصحَّ

ها ِمْن ِخَلِل َهِذِه الطُُّرِق اْلُمْخَتِلَفِة. ٍة َجيَِّدٍة ُثمَّ َسمِّ ُاْرُسْم َكْيِفيََّة ُمَاَفَظتَِك َعَل ِصحَّ

ُب؟ َماذا آُكُل؟َماذا َأْشَ

ُن؟ َكْيَف َأَتـَمـرَّ
َكْيَف َأْرَتاُح؟
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2 االْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

َغِويَُّة الُمَراَجَعُة اللُّ

ُق َهَذا التَّْمِريُن ِمْن َفْهِمَك لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة اْلُمْسَتْخَدَمِة ِف َهِذِه اْلَوْحَدِة. َيَتَحقَّ

اْسَتْخِدِم اْلَكِلَمِت التَّالَِيَة لُِتْكِمَل اْلُجَمَل النَّاِقَصَة.

ر        اْلَْسنَان        الطَّاَقة كَّ ُهون        النََّشِويَّات        السُّ ُبُروتِينَات        الدُّ

 و  ُتْعطِينَا  

َوِهَي ُتَصنَُّف ِضْمَن َمُْموَعِة  

ُمِفيًدا لِـ  َوالِعَظاِم.
حليب

ُيعدُّ 

. َتِوي َعَل اْلَكثرِِي ِمَن  تِي ُتَساِعُدَنا َعَل النُُّموِّ َتْ اْلَْطِعَمُة الَّ

يٍَّة. َغرْيَ ِصحِّ ُتعدُّ  و 

. اِلْحتَِواِئَها َعَل اْلَكثرِِي ِمَن  َو 
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3 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة

َتْمِرين 3-2  َدْوَراُت اْلَحَياِة

 ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتْكِمُل َبْعَض َدْوَراِت اْلََياِة.

اْسَتْخِدِم اْلَكِلَمِت التالَيَة لَِتْمَلَ الَفَراَغاِت:

َرٌة    َيَرَقٌة َيَرَقُة الحَْفَراَشِة    َأبُو ُذَنيحَْبَة    َفَراَشٌة    َبيحَْضٌة    َدَجاَجٌة    َبذحْ

ْفَدِع       ِضْفَدٌع َصِغرٌي    ِضْفَدٌع َبالٌِغ. - َبْيَضُة الضِّ

. َنَقٌة     - َبْيَضٌة        َشْ

. -     ُصوٌص    

- َبْيَضٌة        َعْذَراُء    ُدْعُسوَقٌة.

َتِوي َعَل َبْذَرٍة. -     َنْبَتٌة َصغرَيٌة    َنْبَتٌة َيافَِعٌة    َنْبَتٌة ُمْثِمَرٌة َتْ
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ُك اْلُبُذوُر؟ َكْيَف َتَتَحرَّ َتْمِرين 3-3 

َك فِيَها. تِي ُيْمِكُن لِْلُبُذوِر َأْن َتَتَحرَّ ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسْوَف َتنُْظُر إَِل الطُُّرِق اْلُمْخَتِلَفِة الَّ

. ْمِس َأْو ِعنَْدَما ُتْغِلُق َبَتَلِتَا َلْيلاً اِه الشَّ َ ُهوُر ِعنَْدَما َتُدوُر بِاتِّ ُك الزُّ َتَتَحرَّ

. َك َمَساَفاٍت َطِويَلةاً تِي ُيْمِكُن َأن َتَتَحرَّ ُينْتُِج اْلَعِديُد ِمَن النََّباَتاِت اْلُبُذوَر الَّ

ُك. ُاْنُظْر إَِل َهِذِه اْلُبُذوِر، َوُاْكُتْب َأْو ُاْرُسْم َكْيَف َتَتَحرَّ

َرُة ُك؟الحَْبذحْ َكيحَْف َسَتَتَحرَّ
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َتْمِرين 3-4  ُمَتَشاِبٌه َوُمْخَتِلٌف

ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسْوَف َتنُْظُر إَِل َأْوُجِه التََّشاُبِه َواِلْختَِلِف َبْينََك َوَبْيَ اِْثنَْيِ ِمْن ُزَمَلِئَك.

ِة بَِك: َأْكِمْل َوَرَقَة اْلَمْعُلوَماِت اْلَاصَّ

َأَنا
.  َلْوُن َشْعِري ُهَو 
. َلْوُن َعْينَيَّ ُهَو 
. ِت ُهَو  َلْوُن َبَشَ
. َهْل ِعنِْدي َنَمٌش؟ 
. َهْل َأْرَتِدي النَّظَّاَراِت؟ 

اْلَن اْنُظْر إَِل َزِميَلْيَك َوَأْكِمِل اْلَمْعُلوَماِت َعنُْهَم:

َزِمييل/َزِميَلتِي  

َأَتَشاَبُه َمَعُه / َمَعَها: 

َأْخَتِلُف َمَعُه / َمَعَها: 

َزِمييل/َزِميَلتِي  

َأَتَشاَبُه َمَعُه / َمَعَها: 

َأْخَتِلُف َمَعُه / َمَعَها: 

3 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة 26



تَصْنِيفُ النَّبَاتَاتِ تَمْرِين 5-3 

 ِف َهَذا التَّْمِريِن ، َسْوَف ُتَصنُِّف َبْعَض النََّباَتاِت.
 َسِليٌم َيْزَرُع َحِديَقَة َمنِْزلِِه،

ِميَعَها  َوَلَدْيِه َهِذِه النََّباَتاُت َوُيِريُد َتْ
ِف َمْشَتِل أْزَهاٍر َخاصٍّ بِِه.

َهْل ُيْمِكنَُك َأْن ُتَساِعَدُه ِف َتْصنِيِفَها؟

ِحيِح. ِع الصَّ ِصْل ُكلَّ َنْبَتٍة بِاْلُمَربَّ

النََّباَتاُت الطَِّويَلُة
َمَع َأْزَهاٍربُِدوِن َأْزَهاٍر

النََّباَتاُت الحَْقِصَيُة
َمَع َأْزَهاٍربُِدوِن َأْزَهاٍر

27 3 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة



َغِويَُّة الُمَراَجَعُة اللُّ

ُق َهَذا التَّْمِريُن ِمْن َفْهِمَك لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة اْلُمْسَتْخَدَمِة ِف َهِذِه الَوْحَدِة. َيَتَحقَّ

ِل َلَك. َطابِْق َهِذِه اْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميََّة مَع َمَعانِيَها. َتمَّ إِْنَجاُز اْلَِثاِل اْلَوَّ

اُء  َ َظُمَها َنَباَتاٌت َخضحْ ُمعحْ
َنأحُْكُلَها

الحِْغَذاُء

تِنحَْشاُق اهَلَواِء اِسحْ َياِضيَُّة التََّمِريُن الرِّ

ِعنحَْدَما َيُكوُن َجَسِدي 
ا َسلِيماً َوَقِويًّ َراَواُت الحَْخضحْ

الطََّعاُم الَِّذي آُكُلُه الحَْبالُِغ

َليحَْس بَِميٍِّت النُُّموُّ

َرَكُة الَّتِي ُتبحِْقينِي  الحْ
ٍة َجيَِّدٍة بِِصحَّ ُس التَّنَفُّ

ُبُ َكائِنَاٌت َحيٌَّة َتكحْ يٌّ ِصحِّ

َراِشٌد َحيٌّ
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أَْوراُق اْلَمصاِدِر

29





َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 1 - 1 

َأَسَمُء َأْجَزاِء النََّباِت

31

اُق اْلْجذوُر السَّ

ْهَرُةَوَرَقٌة الزَّ

✂





َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 2-1 أ 

اْلَمْجُموَعاُت اْلِغَذاِئيَُّة

33

اُت راواُتالنَّشويَّ اُت األَلحْباِنالحُْبوتيناُتالحَْفواكُِه والحَْخضحْ تقَّ ُرُمشحْ كَّ هوُن والسُّ الدُّ

شائح بطاطس





َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 2-1 ب 

بَِطاَقاُت َأْسَمِء اْلَمْجُموَعاِت اْلِغَذاِئيَِّة

35

اُت  ويَّ النشَّ  

اْلَفواِكُه واْلَخْضراواُت   

 
اْلُبوتيناُت

 

حـلـيـب

 
اُت الَْلباِن ُمْشتقَّ

 

 ُ
ر كَّ هوُن  والسُّ الدُّ  

زيـت





َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 2-3 

اْصنَْع َمْأَكلاً لِلطُّيوِر

37

 

اْثُقْب ِخرَمي ف َأْعل الَصيِص اْلَبلْستيكي.

َضِع اْلُبذوَر ِف اْلُعْلَبِة اْلبَلْستِيِكيَِّة) َل َتْلَها بِاْلَكاِمِل(.

َسَتْحتاُج إل:
• ُعْلَبٍة َبلْستيكيٍة.

 • ُخيوٍط.
ُثقوٍب. اَمِة  • َخرَّ

 • َبْعِض اْلُبذوِر َكَطعاٍم للطُّيوِر.



َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 2-3 

38

ْر الَْيَط ِمْن ِخلِل الثُّْقبِي وَعلِّق َمْأكَل الطَّرِي الَّذي َصنَْعَتُه ف َمكاٍن ما بِالاِرِج.  َمرِّ



َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 3-3 

39

َنموَذٌج جِلْسِم اإِلْنساِن:





َوَرَقُة اْلَمَصاِدِر 4-3 

َوَرَقُة َجِْع اْلَبياناِت

41

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________ 

ُم ِرالسحْ عحْ ُن الشَّ َِلوحْ ُن الحَْعيحْنَيحْ الطُّوُل )سم(َلوحْ

ُن الحَْعينَِي َوُدُبنِّيٌَّلوحْ َضَُأسحْ َأخحْ

اإِلْحصاُء

الـَمْجموُع





أَْوراُق اْلَعَمِل

43



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-1 أ 

ُث َعِن النَّباتاِت: الحَْبححْ

44

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

فيَِّة؟ تي ُيْمِكنَُك إجِياُدها خاِرَج اْلُغْرَفِة الصَّ ما النَّباتاُت الَّ
اَق، والَْوراَق، والَْزهاَر، ُثمَّ اْرُسْم َكْيَف ُيمِكُن لِْلُجذوِر َأْن َتْبدَو. َحّدِد الَْجزاَء: السَّ

َنْبَتٌة َصغرَيٌةمثـاٌل 

اُق السَّ

ْهَرُة الزَّ

اجلُذوُرالَْوراُق

َنْبَتٌة ُأْخرىَنْبَتٌة َكبرَيٌة



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-1 ب 

زاُء النَّباِت: َأجحْ

45

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

ا َهِذِه اْلَكلمِت: ْد َأْجزاَءها، ُمْسَتْخِدماً ُاْرُسْم َنْبَتةاً وَحدِّ

َرُة هحْ راُق                   الزَّ اُق                   األَوحْ الحُْجذوُر                   السَّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 أ 

وِء: تاُج إَِل الضَّ النَّباتاُت َتحْ

46

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

؟ ِء للِنُُّموِّ وحْ تاُج النَّباتاُت إِل الضَّ َهلحْ َتحْ

ِل الطُّوَل ف اجْلَْدَوِل َأْدناُه. ِل، وَسجِّ ْدها ف اْلَيْوِم الَوَّ ُاْرُسْم َأْجزاَء النَّباِت َوَحدِّ

طوُل النَّبحَْتِة
وِء )سم( وِء )سم(يف الضَّ بُدوِن الضَّ

ُل ُم األوَّ الحَْيوحْ

ُم الثَّاين الحَْيوحْ

ُم الثَّالُِث الحَْيوحْ

ابُِع ُم الرَّ الحَْيوحْ

ُم الحْـَخاِمُس الحَْيوحْ

اِدُس ُم السَّ الحَْيوحْ

ابُِع ُم السَّ الحَْيوحْ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 أ 

47

. ابِِعِ ْدها ف اْلَيْوِم السَّ ُاْرُسْم َأْجزاَء النَّباِت َوَحدِّ

تِنحْتاُج: السحْ
ْوِء لَِتنْمَو؟ _____________________________________ تاُج النَّباتاُت إل الضَّ َهـْل َتْ
ْوُء لِلنَّباِت؟ _________________________________ ِر الضُّ َما الَّذي َسَيْحُدُث إِذا َلْ َيَتوفَّ
__________________________________________________________



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 ب 

تاُج إِل الاِء: النَّباتاُت َتحْ

48

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

؟ تاُج النَّباتاُت إِل الاِء للنُُّموِّ َهلحْ َتحْ

ِل الطُّوَل ف اجْلَْدَوِل َأْدناُه. ِل، وَسجِّ ْدها ف اْلَيْوِم الَوَّ ُاْرُسْم َأْجزاَء النَّباِت وَحدِّ

طوُل النَّبحَْتِة

بِدوِن ماٍء )سم(ماٌء ُكلَّ ُأسبوٍع )سم(ماٌء ُكلَّ يوٍم )سم(

ُل ُم األوَّ الحَْيوحْ

ُم الثَّاين الحَْيوحْ

ُم الثَّالُِث الحَْيوحْ

ابُِع ُم الرَّ الحَْيوحْ

ُم الحْـَخاِمُس الحَْيوحْ

اِدُس ُم السَّ الحَْيوحْ

ابُِع ُم السَّ الحَْيوحْ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 ب 

49

. ابِِعِ ْدها ف اْلَيْوِم السَّ ُاْرُسْم َأْجزاَء النَّباِت َوَحدِّ

تِنحْتاُج: السحْ
تاُج النَّباتاُت إل الاِء لَِتنُْمَو؟ ______________________________________ َهـْل َتْ
ما الَّذي َسَيْحُدُث إِذا َلْ َيُصِل النَّباُت َعل الاِء؟ _______________________________
__________________________________________________________



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 ج 
وِء والاِء: تاُج إِل الضَّ النَّباتاُت َتحْ

50

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

غرَيِة. ُاْرُسْم ما َسَيْحُصُل هلَِذِه النَّباتاِت الصَّ

وُط ُصُل؟الشُّ ما الَّذي َسَيححْ
1

✘

2

3



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 

َرِق: َتويُل النَّباتاِت إِل اللَّوِن األَزحْ

51

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

ُارُسِم النَّباتاِت ف بِدايِة الْستِْقصاِء َوِناَيتِِه.
َوَر ِوْفَق َهِذِه اْلَكِلمِت: َسمِّ الصُّ

َنٌة ٌن                   َأوراٌق ُمَلوَّ راُق                   َماٌء ُملوَّ اُق                   األَوحْ السَّ

النِّهاَيُة  اْلبِداَيُة 

اُق إِذا ُقْمَت بَِقْطِعِه. ُاْرُسْم َكْيَف َسَيْبدو السَّ



اِعَمُة للنَّشاِط 4-1  َوَرَقُة الحَْعَمِل )1-4أ( الدَّ

ٍل َأفحَْضَل؟ ِة َدَرَجِة َحراَرٍة َتنحْمو النَّباتاُت بَِشكحْ ِعنحَْد َأيَّ

52

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

ُع  التَّوقُّ

َيْحُصُل؟ ف َرْأِيَك : ما الَّذي َسَ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

النَّتائُِج

ُم الحَْيوحْ
مكاٌن دافٌئَمكاٌن باِرٌد أو حارٌّ

َدَرَجُة الحْـَحراَرِة 
)َدَرَجٌة ِسيليزّية(

ُطوُل النَّبحَْتِة
)سم(

َدَرَجُة الحْـَحراَرِة 
)َدَرَجٌة ِسيليزّية(

ُطوُل النَّبحَْتِة
)سم(

؟ ما الَّذي َأْبَقْيَتُه ثابتاًا جلَْعِل َهذا الْختِباِر َعاِدلاً
__________________________________________________________________



اِعَمُة للنَّشاِط 4-1  َوَرَقُة الحَْعَمِل )1-4أ( الدَّ

53

ُاْرُسِم النَّباتاِت ف ِناَيِة الْستِْقصاِء.

َمكاٌن دافٌِئَمكاٌن بارٌد َأوحْ حارٌّ

ا َبَلَغ طوُل النَّباتاِت ف اْلَيْوِم الَخرِي؟ ُاْرُسْم َتثيلاً َبيانيًّا بِالَْعِمَدِة. َكْم سنتيمرتاً

ِة َدَرَجِة َحراَرٍة  َتنْمو النَّباتاُت بَِشْكٍل َأْفَضَل؟________________________________ ِعنَْد َأيَّ

م(
)س

ِت 
با لنَّ

ُل ا
طو

َمكاٌن
باِرٌد َأْو حارٌّ      

َمكاٌن
دافٌِئ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-4 ب 

ما َعَدُد النَّباتاِت؟

54

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

تي َتنْمو ف َهِذِه الَماِكِن؟ ما َعَدُد النَّباتاِت الَّ
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األَدحْغاُل
َعَدُد النَّباتاِت =

الـَجَبُل 
َعَدُد النَّباتاِت =
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الحْبيَئُة الَّتي َتعيُش فيها
َعَدُد النَّباتاِت =

راُء ححْ الصَّ
َعَدُد النَّباتاِت =





َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-4 ج 

:) موِمتحْ ِقراَءُة ِمقياِس الحْـَحراَرِة )ثِرحْ

56

التَّاريُخ: _______________________ الْسُم: ____________________  

ِل َلَك لَِتْقَرَأُه. اْقَرْأ َدَرَجَة اْلـَحراَرِة َعل ُكلِّ ِمقياِس َحراَرٍة. َتمَّ إِْعداُد الِثاِل الَوَّ

مثال
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ةاً َدَرَجُة الحْـَحراَرِة:َدَرَجُة الحْـَحراَرِة:َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: 21° َدَرَجةاً ِسيليزيَّ
3
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َدَرَجُة الحْـَحراَرِة:َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: 
6
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َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: َدَرَجُة الحْـَحراَرِة: 



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-4 د 

الحُْبذوُر:

57

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

ُاْكُتْب َعل َهذا اْلـُمغلَِّف َكْيفيََّة الْعتِناِء بِالُبذوِر.

َكْيَف َتْروي اْلُبذوَر؟

َكْيَف َتْزَرُع اْلُبذوَر؟

اْلــبُـــذورُ

 



َوَرَقُة الحَْعَمِل 5-1 

ُة: َغويَّ الحْـُمراَجَعُة اللُّ

58

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

حيَحَة ف اْلـخاناِت اْلـُمَتقاطَِعِة. ُاْكُتِب اْلَكِلمِت الصَّ
 َمفاتيُح اإِلجاَبِة

ُأفقي

2. ُجْزُء النَّباِت الَّذي َيْصنَُع الطَّعاَم.
3. ُجْزُء النَّباِت الَّذي َيِْمُل الَْوراَق.

6. َماذا َتْفَعُل اجلذوُر بِالاِء؟
7. ُجْزُء النَّباِت الَّذي ُيساِعُد َعل إِْنتاِج الُبذوِر.

َعمودي

ِء َوُبروَدتِه. 1. َمدى ُسخوَنِة الشَّ
اُق ________ الاَء. 4. السَّ

تاُجُه النَّباتاُت لَِتعيَش. اِئُل الَّذي َتْ 5. السَّ
َبِة. ْ َت َسْطِح الرتُّ 8. ُجْزُء النَّباِت الَّذي َينْمو َتْ

14

8

6

5

ا2

7

3



َوَرَقُة الحَْعَمِل 1-2 

: َهَرٌم ِغذائِيٌّ

59

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

ا. تي َتَتناوهُلا َغالِباًا، َأْحياناًا، ناِدراً ا َتْعِرُض فيها الَْطِعَمَة الَّ ُاْرُسْم ُصَوراً

ا تي َأَتناَوهُلا ناِدراً الَْطِعَمُة الَّ

تي َأَتناَوهُلا َأْحياناًا الَْطِعَمُة الَّ

تي َأتناَوهُلا َغالِباًا الَْطِعَمُة الَّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 2-1 أ 

َيوميَّاٌت ِغذائِيٌَّة:

60

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

تي َتَتناَوهُلا ُكلَّ َيْوٍم. ُاْكُتْب َأْو ُاْرُسْم الَْطِعَمَة َواْلـَمْشوباِت الَّ

الحُْفطوُر

ُل ُم األَوَّ ُم الثَّاينالحَْيوحْ ُم الثَّالُِثالحَْيوحْ ابِـُعالحَْيوحْ ُم الرَّ ُم الحْـَخاِمُسالحَْيوحْ الحَْيوحْ

الحَْغداُء





َوَرَقُة الحَْعَمِل 2-2 ب 

ِملحْ َهَرَم الِغذاِء: َأكحْ

62

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

ِمَن  َوِر  الصُّ َبْعَض  ُاْرُسْم  ُثمَّ  حيَحِة،  الصَّ الَماكِن  ف  اْلِغذاِئيََّة  اْلـَمْجموعاِت  اْكُتِب   ، اْلِغذائيُّ اْلـَهَرُم  ُهنا 
الَْطِعَمِة ف اْلـُجْزِء الناِسِب هلا ِمَن اْلـَهَرِم.



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-2 

: يٍّ يٌّ أو َغيحُْر ِصحِّ ِصحِّ

63

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

َأْكِمِل اْلـَجْدَوَل بِِكتاَبِة اْلُجَمِل في اْلـَمكاِن الـُمناِسِب.
ِة. ريَّ كَّ ُب اْلَكثرِي ِمَن اْلـَمشوباِت السُّ ُشْ  1

يَّاٍت َكبرَيٍة ِمَن اْلَكْعِك. َتناوُل َكمِّ  2
َتناُوُل اْلَكثرِي ِمَن اْلَفواِكِه.  3

اِت. َتناُوُل اْلَكثرِي ِمَن اْلـَحَلويَّ  4
ُب الاِء. ُشْ  5

يَّاٍت َكبرَيٍة ِمَن الَُرزِّ َأو اْلـَمْعَكروَنِة. َتناُوُل َكمِّ  6
َتنْظِيُف َأْسنانَِك.  7

َتناُوُل اْلَكثرِي ِمَن الَْضاواِت.  8

َلٌة ِصحيٌَّة ُ ِصحيٍَّةُجحْ َلٌة َغيحْ ُجحْ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________



َوَرَقُة الحَْعَمِل 2-4 أ 

: حْريٌن رياِضٌّ َت

64

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

ياِضيََّة. ين ُيمِرسوَن التَّمريَن الرِّ ِن الَْطفاَل الذَّ َلوِّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 2-4 ب 

ٍة َجيِّدٍة: الحَْبقاُء بِِصحَّ

65

التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

تَِك. ُاْكُتْب وُاْرُسْم َكْيَف ُتافُِظ َعل ِصحَّ

َعلحْ َعلحْافحْ ل َتفحْ

َنظِّْف َأْسناَنَك

ا راً النَّْوُم ُمتأخِّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 5-2 

ُة: الحْـُمراَجَعُة اللُّغويَّ

66

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

َهِذِه الَْطِعَمُةُ ِهَي ِضْمُن اْلـَمْجموعاِت اْلِغذائيَِّة. ُاْكُتْب اْسَم ُكلِّ َمـْجموَعٍة ِغذائيٍَّة.

ق البطاطس
رقائ

حليب

ق البطاطس
رقائ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 أ 

ُ َحيٍَّة؟ َحيٌَّة َأوحْ َغيحْ

67

التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

َوَر. اْقَطِع الصُّ

حيَحِة.  اِئَرِة الصَّ ُثمَّ َأْلِصْقها ف الدَّ

✂





َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 أ 

َحيٌَّة

َغرْيُ َحيٍَّة

69



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 ب 

ُ َحيٍَّة؟ َحيٌَّة َأوحْ َغيحْ
التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

َفْرُز  ُيْمِكنَُك  َهْل  ُمَعطٌَّل.  َوَلِكنَُّه  َحيٍَّة،  َغرْيَ  َأْشياَء  َأْو  َحيَّةاً  اْلكاِئناُت  كاَنِت  إِذا  فيم  َد  ُيدِّ َأْن  هاِز  اجْلِ هلَذا  ُيْمِكُن 
حيِح. اْلكاِئناِت إِل َحيٍَّة َأْو َأْشياَء َغرْيِ َحيٍَّّة؟ ُاْرُسْمها َعل اْلـِحزاِم النَّاِقِل الصَّ

غرُي حيٍّحيٌّ
70



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 ج 

ُة: الحَْعَمليَّاُت الحْـَحَيويَّ
التَّاريُخ: ____________________الْسُم: ____________________

َّْت اإِلجاَبُة  وَرِة ِهَي َحيٌَّة. )َت َر أيَّ الَْشياِء ف الصُّ ِة َكْي ُتقرِّ َمَع َزميِلِك، اْسَتْخِدْم َقواِئَم اْلَعمليَّاِت اْلـَحيويَّ
ْخَرِة« َكِمثال َلَك(. َعل »الصَّ

َرٌة ُء: َصخحْ الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ لَهْل َتْ

ُك؟ لَهْل َتَتحرَّ
؟ لَهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ لَهْل ُيْمِكُن َأْن تِلَد الصِّ
لَهْل َتنْمو؟

تاُج إِل الطَّعاِم؟ لَهْل َتْ
لَهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

تاُج إل اهْلَواِء، َول َتنْمو  ؛ لّنا ل َتْ ا َلْيَست َحيَّةاً إِنَّ
 ، تاُج إِل اْلِغذاِء، َول يوَجُد َلدهيا اْلواسُّ َول َتْ

غاَر. َول ُتِرُج اْلَفَضلِت، َول ُتنتُِج الصِّ

ُء: َسَمَكٌة الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ َهْل َتْ

ُك؟ َهْل َتَتحرَّ
؟ َهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ َهْل ُيْمِكُِن َأْن َتِلَد الصِّ
َهْل َتنْمو؟

؟ تاُج إِل الطَّعاِمِ َهْل َتْ
َهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

71



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-1 ج 

ِتُق َعٌة َتحْ ُء: َشمحْ الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ َهْل َتْ

ُك؟ َهْل َتَتحرَّ
؟ َهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ َهْل ُيْمِكُن َأْن تِلَد الصِّ
َهْل َتنْمو؟

تاُج إِل الطَّعاِم؟ َهْل َتْ
َهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

ٌ ُء: نِسحْ الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ َهْل َتْ

ُك؟ َهْل َتَتحرَّ
؟ َهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ َهْل ُيْمِكُن َأْن تِلَد الصِّ
َهْل َتنْمو؟

تاُج إِل الطَّعاِم؟ َهْل َتْ
َهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

ُء: َسيَّاَرٌة الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ َهْل َتْ

ُك؟ َهْل َتَتحرَّ
؟ َهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ َهْل ُيْمِكُن َأْن تِلَد الصِّ
َهْل َتنْمو؟

تاُج إِل الطَّعاِم؟ َهْل َتْ
َهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

ُء: َصبَّاٌر الشَّ
تاُج إِل اهْلواِء؟ َهْل َتْ

ُك؟ َهْل َتَتحرَّ
؟ َهْل َلدهيا َحواسُّ

غاَر؟ َهْل ُيْمِكُن َأْن تِلَد الصِّ
َهْل َتنْمو؟

تاُج إِل الطَّعاِم؟ َهْل َتْ
َهْل ُتِرُج اْلَفَضلِت؟

72







َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-2 أ 

75

غاِر َأِو اْلَبْيِض َأِو اْلُبُذوِر. ِصْل بَِخطٍّ َبْيَ اْلِكباِر َوالصِّ  2



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-2 ب 

ِذَيُة: النُّموُّ َوالتَّغحْ

76

التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

اْلواِجُب اْلـَمنِْزيل لَِساَرَة ف حاَلٍة ِمَن اْلَفْوَض.  1
َلَقْد َصنََعْت َتْسمياٍت لراِحَل اْلـَحياِة لَِثلَثِة َحيواناٍت، َوَأْلَصَقْتها ف اْلـُمربَّعاِت َوَلِكنَّ التَّْسمياِت َوَقَعْت.

حيِح. تيِب الصَّ ْ حيِح َوبالرتَّ أِعْد ِكتابَة التَّْسمياِت ف اْلـَمكاِن الصَّ

ْفَدُعاْلِقطُّالطَّرْيُ الضِّ

َطرْيٌ بالٌِغ
ْفَدِع َبْيُض الضِّ ِقطٌّ بالٌِغ

َبْيَضٌة
صوٌص

ِضْفَدٌع َصغرٌيُهَرْيَرٌةَأبو ُذَنْيَبٍة

ِضْفَدٌع بالٌِغ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-2 ب 

77

ِل ِمثاٍل َلَك. . َلَقْد َتمَّ إِْنجاُز َأوَّ تاُجها لِْلَعْيِش والنُّموِّ تي َتْ ِصْل بَِخطٍّ َبْيَ َهِذِه اْلكاِئناِت اْلـحيَِّة والَشياِء الَّ  2

الطَّاَقُة ِمَن اْلِغذاِء

اْلـَهواُء

ْمِس الطَّاقُة ِمَن الشَّ

ِب ْ الاُء لِلشُّ

ِك َوالنُّموِّ َمساحٌة لِلتََّحرُّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-3 أ 

ُك: مي الَّتي َتَتَحرَّ َزاُء ِجسحْ َأجحْ

78

التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

َكَة.  ْسِم اْلـَمَتَحرِّ َسمِّ َأْجزاَء اجْلِ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-3 ب 

َكُة: ِم الحْـُمَتحرِّ سحْ ِ َزاُء الحْ َأجحْ

79

التَّاريُخ: ________________________ السُم: ________________________  

َكِة.  ْسِم اْلـُمتَحرِّ ا لَْجزاِء اجْلِ ُاْكُتْب َوْصفاً

ِم سحْ ِ زاُء الحْ ُفَأجحْ الحَْوصحْ

اْلَعْيناِن

ْقَبُة الرَّ

اْلَكتُِف

اْلكوُع

اْلِْعَصُم

الَصابُِع

اْلَوْرُك

ْكَبُة الرُّ

اْلكاِحُل

َأصابِـُع اْلَقَدِم



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-3 ج 

الحْـَحَرَكُة والتَّكاُثُر:

80

التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

ِل ِمثاٍل َلَك. ٍع. َلَقْد َتمَّ إِْنجاُز َأوَّ ُك بِبَِضِع َكِلمٍت ف ُكلِّ ُمَربَّ  ُهنا َبْعُض اْلَحيواناِت، ِصْف َكْيَف َتَتحرَّ

ُدبٌّ
َسَمَكٌةنِْسٌَيْمش َوَيْرُكُض، وَيْسَبُح

اٌشَحَلزوٌنُثْعباٌن ُخفَّ

َفراَشٌةِضْفدٌعتِـْمساٌح



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-3 ج 

81

ِصْل بَِخطٍّ َبْيَ َصغرِي اْلـَحيواِن َواْلبالِِغ التَّابِع لُه.   2

 

فاٌة بالَِغٌة ُسَلححْ

          

ُخ الطِي َفرحْ

     

      

َفراَشٌة

           

أبو ُذنيبة

  

     

َدجاَجٌة

 

لحفاِة صغُي السُّ

 

   

َيعحْسوٌب

              

َيَرَقـٌة

 

     

ٌ بالٌِغ َطيحْ

             

َسٌم َديحْ

 

          

ُدبٌّ

          

ُصوٌص

 

دٌع بالٌِغ ِضفحْ

 

ُة الَيعحْسوِب حوريَّ

ُخ الطَِّي َفرحْ

َأبو ُذَنيبَة

فاِة َلححْ صغُي السُّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-3 د 

ِذَيُة، والحْـَحَرَكُة، والتَّكاُثُر: ، والتَّغحْ النُّموُّ
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التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

، َأِو التَّكاُثِر، َأِو التَّْغِذَيِة. َلَقْد َتمَّ إِْنجاُز  ْر ما إِذا كاَن ُكلٌّ ِمْن َهِذِه الَْمثَِلِة َينَْدِرُج ِضْمَن : اْلََرَكِة، َأِو النَُّموِّ َقرِّ
ِل ِمثاٍل َلَك. َأوَّ

اٌش َيْأُكُل الََشاِت ُخفَّ

ِقرٌد َيَتَأْرَجُح َعل َشَجرٍة

َشَجرٌة ُتزِهُر

ُشجرَيٌة َتْزداُد طولاً

َنْبَتٌة ُتنْتُِج الُبذوَر

طِْفٌل َيْزداُد طولاً

َمَك َسَمُك اْلِقْرِش َيْأُكُل السَّ

التَّْغِذَيُة

التَّكاُثُر

اْلََرَكُة

النُّموُّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-4 أ 

َبَصمُت األَصابِع:
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التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

حيَحِة ف اجْلَْدَوِل. اْنُظْر إِل َبَصمِت َأصابِع َأْصِدقاِئَك َوَضْعها ف اْلـَمْجموَعِة الصَّ

اماٌتَحَلقاٌت ُمنَْحنَياٌتَدوَّ



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-4 ب 

: َتْصنيُف اْلَبَشِ
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التَّاريُخ: ________________________ الْسُم: ________________________  

ٌد َأْصِدقاَءُه إِل َأْرَبِع َمْموعاٍت . اْدُرْسها، ُثمَّ َأَجْب َعِن الَْسِئَلِة التَِيِة: 1. َفَرَز ُممَّ

مُت َوُد الحَْعيحْنَِيالسِّ ُبنِّيُّ العينِيَأسحْ

َسُ الحَْيِد َأيحْ

جاسم

سال

ثريا

ابتسام

َمُن الحَْيِد َأيحْ

لا
شيمء
مهدي
فيصل
طلل
عائشة

جيل

ريم

مازن

العنود

ا َلَدهيِم ُْعيوٌن َسوداُء؟ َكْم تِْلميذاً أ 
__________________________________________________________________

ا َيْسَتْخِدموَن اْلَيَد الُيْمنى؟ َكْم تِْلميذاً ب 
__________________________________________________________________

ا َيْسَتْخِدموَن اْلَيَد اْلُيْسى َوُعيوُنم ُبنيٌَّة ؟ َكْم تِْلميذاً ج 
__________________________________________________________________

فاِت؟ ٍد ف َهِذه الصِّ ٌد َيْسَتْخِدُم اْلَيَد اْلُيْسى وَعْيناُه ُبنيَّتاِن. َمْن َيَتشاَبُه  َمَع ُمَمَّ ُمَمَّ د 
__________________________________________________________________



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-4 ب 
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ُح طوَل َمْموَعِة َأْشخاٍص، اْدُرْسه، ُثمَّ َأِجْب َعِن الَْسِئَلِة التَِيِة: ْسُم اْلَبياينُّ ُيَوضِّ 2. َهذا الرَّ

120 130 140 150 160 170 180

لا
سارة

طلل
شيمء

عائشة
ممود
فيصل
ماجد
ممد

ريم
جيل

جاسم
روضة
ابتسام
العنود

َمِن الَْطَوُل؟ أ 
__________________________________________________________________

؟ َمِن الَْقَصُ ب 
 __________________________________________________________________

ا  بِطوِل 160  سم؟ َكْم تِْلميذاً ج 
 __________________________________________________________________

َمِن الَّذي َيزيُد طوُلُه َعْن 160  سم؟ د 
 __________________________________________________________________

ُص
خا

لَْش
ا

الطُّوُل )سم(





َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-5 أ 
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ُز الحْـَحيواناِت: َفرحْ
التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

ْح لَِزميِلِك َكْيفيََّة َفْرِزَك هَلا. اْقَطْع ُصَوَر َهِذِه اْلـَحيواناِت َوُقْم بَِفْرِزها. اْشَ





َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-5 ب 
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نيُف الحْكائِناِت الحْـَحيَِّة: َتصحْ
التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

َصنِّْف َهِذِه اْلـَحيواناِت.





َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-5 ب 

َضْعها ف َهِذِه اْلـَمْجموعاِت

ِض/الوَِّتعيُش يف الحْـَمـاِء َتعيُش َعىل األَرحْ
ا فِراٌء  َلَديحْ

ا فِراٌء َليحَْس َلَديحْ

91



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-6 أ 

ُة الحْـُمراَجَعُة اللُّغويَّ
التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

اْجَْع َبْيَ َأْجزاِء َهِذِه اْلَكِلمِت إِلْنتاِج َكِلمٍت َحْوَل َهذا اْلـَموضوِع.  1

 

 

  

2. اْمَلْ اْلَفراَغ بِاْلَكِلمِت التَّالَِيِة:

  ______________ بُِمْخَتَلِف  َتقوُم  بَِحْيُث  َجيَِّدٍة  ٍة  ِصحَّ ف  اْلَبقاِء  إِل  تاُج  َتْ اْلَيَِّة  اْلَكاِئناِت  ُكلُّ 
ِة ِمَن اْلـَحَركِة، و _______________، َوإِْخراِج اْلَفضلِت، و ________________،  اْلَيويَّ

والتَّكاُثِر، والنُّموِّ و________________  بَِشْكٍل َجّيٍد.

ثر اهلـ

ضمتكا

كةالص

غاربا

لغ الر

ِس ِذَيِة           الحَْعَملِيَّاِت           التَّنَفُّ ساِس           التَّغحْ اإِلححْ
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َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-6 ب 

ُمراَجَعِة: ئَِلٌة إِضافِيٌَّة لِلحْ َأسحْ
التَّاريُخ: __________________________ الْسُم: ________________________  

1  ف َحديَقِة اْلَحيواِن، َيْتاُج اْلـُمَوظَّفوَن لَِتْصنيِف اْلكاِئناِت اْليَِّة َوالَْشياِء َغرْيِ اْليَِّة. ُاْرُسْم َخطًّا ِمَن اْلكائناِت 
اليَِّة إِل َحديَقِة اْليواِن، َوِمَن الَْشياِء َغرْيِ اْليَِّة إِل ُغْرَفِة اْلـَمْخَزِن.

َحديَقُة اْليواِن اْلـَمْخَزُن

93



َوَرَقُة الحَْعَمِل 3-6 ب 
حيِح. ِع الصَّ أ. ُاْكُتْب َأْسمَء َهِذِه اْلكاِئناِت اْلَيَِّة ف اْلـُمَربَّ  2

َتِلُدَتَضُع اْلَبْيَضُتنْتُِج اْلُبذوَر

ٍع َأْعله. ا لُِكلِّ ُمربَّ ب. َأِضْف كاِئناًا َحيًّا واِحداً  
َهِذِه َمُموَعٌة ِمَن اْلكاِئناِت اْليَِّة.   3

َة بَِك لَِزميِلَك. ِح التَّْصنيفاِت اْلـخاصَّ ُصَل َعَلْيها؟ اْشَ تي ُيْمِكنَُك َأْن َتْ َما اْلـَمْجموعاُت الَّ  

َدُع  فحْ فاُة             الحْـمـاِعُز              الضِّ َلححْ ُ                  النَّبحَْتُة              السُّ يحْموِن               الحِْقطُّ                 النَّسحْ َشَجَرُة اللَّ
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