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تم تطويرالكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019 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.
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.

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

كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين 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 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

1-13   3 5/18/20   4:21 PM



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-13   4 5/18/20   4:21 PM



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان

1-13   5 5/18/20   4:21 PM



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

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِنـي

خ��اء
َّ
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ْع��َب ف���ي الأَْوط��ان َوال�سَّ
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َ
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تقديم
الحم�د لل��ه رب العالمي�ن، والصالة والس�الم على خير المرس�لين س�يدنا محم�د 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 
ف�ي اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلف�ة، 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 
مس�تمرة وتطوير ش�امل في نواحيها المختلفة؛ بدًءا من المقررات الدراس�ية، وطرائق التدريس، 
وأس�اليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناس�ب مع الرؤية المس�تقبلية 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 واالس�تنتاج لدى 
الطالب، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافس�ية في المس�ابقات 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن ه�ذا الكتاب بما يحويه من معارف ومه�ارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم 
في الس�لطنة، وموائًما للبيئ�ة الُعمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنش�طة وصور 
ورس�ومات، وهو أح�د مصادر المعرفة الداعم�ة لتعلم الطالب باإلضافة إل�ى غيره من المصادر 

المختلفة.
متمني�ة ألبنائن�ا الطالب النجاح، ولزمالئن�ا المعلمين التوفيق فيما يبذلون�ه من جهود مخلصة 
لتحقيق أهداف الرس�الة التربوية الس�امية؛ خدم�ة لهذا الوطن العزيز تحت ظ�ل القيادة الحكيمة 

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

                             وزيرة التربية والتعليم
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ة الُعلوم  مت�ت مواءمة كتاب الّتلمي�ذ يف مادَّ
كامربي�دج  م�ن  العل�وم  منه�اج  إط�ار  وف�ق 
للمرحل�ة األساس�ية، وُتق�دم ه�ذه السلس�لة 
ِم املادة وتوّفر  طريقًة ممتعًة، س�هلًة، ومرنًة لتعلُّ
ع�م الذي حيتاُجه كلٌّ م�ن التِّلميذ واملعلِّم.  الدَّ
ومتاش�ًيا مع أهداف املنهاج نفسه، فهي تشجع 
التالميذ عىل االنخ�راط بفاعلية مع املحتوى، 
إىل  العلم�ي  االس�تقَصاء  مه�ارات  وتطوي�ر 

جانب املعرفة العلمّية.

�ُن َصَفح�اُت كتاب التِّلمي�ذ الَعديد  تتضمَّ
ور واألس�ئلة التي يمكن اس�تخدامها  من الصُّ
�ي. والرتكي�ز يف ه�ذه  أساًس�ا للنِّق�اش الصفِّ
املرحل�ة  جيب أن يتمحور حول  ربط ما يعرفه 
التالمي�ذ من خ�الل حميطهم اليوم�ي باملعرفة 
�ن الكت�اب يف كافَّ�ة أجزائه  العلميِّ�ة، ويتضمَّ
ُتس�اعد  الت�ي  التطبيقيَّ�ة  للنَّش�اطات  أف�كاًرا 
مه�ارات  وتطوي�ر  اكتس�اب  ع�ىل  التَّالمي�ذ 
�غف  �ي لدهيم الشَّ االس�تقصاء العلم�يِّ وُتنمِّ
ن هذا الكتاب  باالكتشافات العلميَّة، كام تضمَّ

عب�ارات »أس�تطيع« الت�ي متثل معاي�ر نجاح 
لدعم عملية تقويم وتقييم التقدم الذي حيرزه.

يمكن اس�تخدام األس�ئلة الواردة يف قسم 
»حتّق�ق م�ن تقّدم�ك«، املوج�ود يف هناي�ة كلِّ 

وحدة يف عملية تقييِم َفهِم التَّالميذ.

جي�ب اس�تخدام دلي�ل املعلِّ�م، إىل جان�ب 
�ن توجيًها  كت�اب التلمي�ذ ه�ذا، إذ إن�ه يتضمَّ
املوُضوع�ات، وأف�كاًرا  أوس�ع ح�ول مجي�ع 
ية، وُمالَحظات توجيهيَّة حول  لألنشطِة الصفِّ
ن األجوَبة جلميع  أنشطة كتاب التِّلميذ. كام يؤمِّ

األسئلة الواردة يف كتاب التِّلميذ.

من املفيد أيًضا اس�تخدام كتاب النَّشاط إذ 
عًة من التَّامرين التي ُتس�اعد  م باقًة منوَّ إنَّه ُيق�دِّ
ب عىل  املتعلِّم�ن ع�ىل تعزي�ز الَفه�ِم، والت�درُّ
استخداِم امْلفردات، وَتطبيق املعرفة يف مواقف 
جديدة، وتطوير مهارات االستْقصاء العلميِّ. 

نتمنَّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.

الُمحَتوياُت الُمَقّدَمُة

املقدمة i
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عبارات أستطيع iii

معايري النجاح: عبارات »أستطيع« األهداف التعليمية

الوحدة األوىل:االعتناء بالنباتات
النباتات وأجزاؤها

أستطيع أن أجد اجلذور واألوراق والسيقان واألزهار يف النباتات املختلفة.	* 3Bp1يعرف أن النباتات هلا جذور وأوراق وسيقان وأزهار.
أستطيع أن أرشح ما سيحدث للنبات حينام يكون أي جزء من األجزاء 	*

الرئيسية غر سليم.
3Bp4يعرف أن النباتات حتتاج إىل جذور وأوراق وسيقان 

سليمة لتنمو بشكل جيد.
1-2 النباتات بحاجة إىل الضوء واملاء.

ث عام حيدث عندما ال يتوفر ماء للنبات.	* أستطيع أن أحتدَّ
ث عام حيدث عندما ال يتوفر ضوء للنبات.	* أستطيع أن أحتدَّ

3Bp2يشح املالحظات املرتبطة بحاجة النباتات إىل الضوء 
واملاء لتنمو.

1-3 نقل املاء.
ث عن كيفية حصول النبات عىل املاء.	* أستطيع أن أحتدَّ 3Bp3يعرف أن املاء ُيمتص بواسطة اجلذور وُينقل عرب الساق.

1-4 نمو النباتات ودرجة احلرارة.
أستطيع أن أرشح ما حيدث لنمو النبات عندما يتعرض للحرارة أو الربودة 	*

الشديدة. 3Bp5يعرف أن نمو النبات يتأثر بدرجة احلرارة.

الوحدة الثانية: االعتناء بأنفسنا
2-1 املجموعات الغذائّية.

ي جمموعات غذائية خمتلفة.	* أستطيع أن ُأسمِّ
ي أطعمة تنتمي إىل جمموعات غذائية خمتلفة. 	* أستطيع ان ُأسمِّ
ث عن سبب احتياج جسمي لألنواع املختلفة من األطعمة.	* أستطيع أن أحتدَّ

3Bh3يستكشف ويبحث عن النظام الغذائي الكايف واملتنوع 
الالزم للحفاظ عىل صحة جيدة.

2-2 نظام غذائي صّحي.
ي األطعمة الصحية. 	* أستطيع أن ُأسمِّ
ي األطعمة غر الصحية. 	* أستطيع أن ُأسمِّ
ث عن كيف تؤثر األنواع املختلفة من األطعمة عىل جسمي.	* أستطيع أن أحتدَّ

3Bh3يستكشف ويبحث يف النظام الغذائي الكايف واملتنوع 
الالزم للحفاظ عىل صحة جيدة.

2-3 نظام غذائي غر صّحي.
أستطيع أن أذكر أنواع األطعمة غر الصحية.	*
ا يمكن أن حيدث إذا تناولت الكثر من األطعمة غر 	* ث عمَّ أستطيع أن أحتدَّ

الصحية.

3Bh4يعرف أن بعض األطعمة الغنية بالسكر أو الدهون قد 
ترض بالصحة.

2-4 التامرين الرياضية والنوم.
أستطيع أن أرشح ما حيدث جلسمي عند ممارسة التامرين.	*
أستطيع أن أرشح ملاذا جتعل ممارسة التامرين األشخاص أصحاء.	*

3Bh3يستكشف ويبحث يف التامرين الرياضّية، والنظام الغذائي 
الكايف واملتنّوع الرضورّي للحفاظ عىل صّحة جّيدة.

الوحدة الثالثة: الكائنات احلية
3-1 الكائنات احلية واألشياء غر احلية.

أستطيع أن أعرف أن شيًئا ما حي.	*
أستطيع أن أعرف أن شيًئا ما غر حي.	*
أستطيع أن أرشح كيف ختتلف الكائنات احلية عن األشياء غر احلية.	*

3Bh2يصف االختالفات بن الكائنات احلية واألشياء غر احلية 
من خالل معرفتهم عن العمليَّات احليويَّة.

املعرفة والفهم لكل وحدة

ِعباراُت أَستطيُع
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3-2 النمو والتغذية.
ث عن املراحل املختلفة لنمو الكائنات احلية.	* أستطيع أن أحتدَّ
ث عن املصدر الذي حتصل منه الكائنات احلية عىل الغذاء 	* أستطيع أن أحتدَّ

واملاء.

3Bh1يعرف أن العمليات احليوية املشرتكة بن اإلنسان 
واحليوان تشمل التغذية )املاء والغذاء( واحلركة والنمو والتكاثر.

3-3 احلركة والتكاثر.
أستطيع أن أرشح أن اإلنسان واحليوانات تستطيع أن تتكاثر عرب وضع البيض 	*

والوالدة. 
ي األنشطة التي تقوم هبا مجيع الكائنات احلية.	* أستطيع أن ُأسمِّ

3Bh1يعرف أن العمليات احليوية املشرتكة لإلنسان واحليوان 
تشمل التغذية )املاء والغذاء( واحلركة والنمو والتكاثر.

3-4 تصنيف البش.
أستطيع أن أمجع األشخاص لعرض مدى التشابه بينهم.	*
أستطيع أن أرشح سبب وضع األشخاص يف املجموعة نفسها.	*

3Bh6يصنف الكائنات احلّية إىل جمموعات، وذلك باستخدام 
سامت بسيطة ووصف األساس املنطقي هلذا التصنيف.

3-5 تصنيف الكائنات احلية.
أستطيع أن أمجع الكائنات احلية إلظهار مدى التشابه بينها.	*
أستطيع أن أرشح سبب وضع بعض الكائنات احلية يف املجموعة نفسها.	*

3Bh6يصنف الكائنات احلّية إىل جمموعات، وذلك باستخدام 
سامت بسيطة ووصف األساس املنطقي هلذا التصنيف.

االستقصاء العلمي خالل الفصل الدرايس األول

معايري النجاح: عبارات »أستطيع« األهداف التعليمّية
أستطيع أن أنظر بعناية إلجياد اإلجابات.	*
أستطيع أن أختار احلواس التي أستخدمها لإلجابة عن سؤال علمي. 	*

 3Ep1جيمع األدلة يف سياقات متنوعة هبدف اإلجابة 
عن األسئلة أو اختبار األفكار.

َث عن اختبار العلوم الذي جيب القيام به لإلجابة عن سؤال علمي.	* أستطيع أن أحتدَّ
أستطيع أن أتوقَّع ما سيحدث.	*

3Ep2يقرتح أفكاًرا أو يقوم بعمل توقعات ويتحدث 
عنها.

أستطيع أن أقول ما يمكنني قياسه أو مالحظته يف اختبار علوم.	*
ي شيًئا ما أحتاج إليه لالحتفاظ به جلعل اختبار العلوم اخلاص يب 	* أستطيع أن ُأسمِّ

عادالً.

ة  ر باملساعدة من اآلخرين يف مجع األدلَّ 3Ep3يفكِّ
والتخطيط إلجراء اختبارات  عادلة. 

أستطيع أن أالحظ متى تكون األشياء خمتلفة.	*
أستطيع أن أالحظ متى تكون األشياء خمتلفة قلياًل فقط.	*
أستطيع أن أالحظ كيف تبدو األشياء متشاهبة.	*

3Eo1يالحظ ويقارن بن األشياء والكائنات احلية 
واألحداث.

أستطيع أن أستخدم مسطرة لقياس الطول ألقرب سنتيمرت.	*
أستطيع أن أستخدم ثرمومرت لقياس درجة احلرارة ألقرب درجة. 	*

3Eo2يقيس باستخدام معدات بسيطة ويسجل 
املالحظات بطرق متنوعة.

أستطيع أن أستخدم األسهم والكلامت لوضع عناوين لرسومايت.	*
أستطيع أن أرسم صوًرا بعناوين.	*
أستطيع أن أكتب األعداد يف جدول.	*
أستطيع أن أرسم أعمدة عىل خمطط رشيطي وصوالً لالرتفاع الصحيح.	*

3Eo3يعرض النتائج يف صورة رسومات والتمثيل 
البياين باألعمدة واجلداول. 

ث عام حدث يف اختبار العلوم.	* أستطيع أن أستخدم ما أعرفه ملساعديت يف التحدُّ
أستطيع أن أرشح سبب اعتقادي يف حدوث يشء ما يف اختبار العلوم.	*

3Ec1يتوصل إىل استنتاجات من النتائج ويبدأ 
باستخدام املعرفة العلمية القرتاح تفسرات.

ات املنتظمة يف النتائج.	* أستطيع أن أجد التغرُّ
أستطيع أن أجد األنامط البسيطة يف النتائج.	*

3Ec2يقوم بعمل تعميامت ويبدأ يف حتديد أنامط بسيطة 
يف النتائج. 
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اْلُجُذوُر – ُتَثبُِّت النََّباَت َوَتَْتصُّ 
َبِة. ْ امْلاَء ِمَن التُّ

األَْوَراُق – َتْصنَُع 
الِغَذاَء لِلنََّباِت.

األَْزَهاُر – ُتَساِعُد النََّباَت 
َعَل إِْنَتاِج الُبُذوِر.

َنشاُط 1-1

اْصنَْع َنُموَذَج َنْبَتٍة: 
اْصنَْع َنْبَتًة ِمْثَل َهِذِه، ُثمَّ ُاكُتْب َأْسَمَء َأْجَزاِء 

اُق، اجلُُذوُر، األَْوَراُق،  النََّباِت )السَّ
ِن، ُثمَّ األَْزَهاُر( َعَل الَوَرِق اْلُمَلوَّ

َتَا. ْ تِي َحضَّ َألِصِق األَْسَمَء َعَل النَّبَتِة الَّ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َأْوَراٌق

َساٌق
ُجُذوٌر

َغْيُ َسِليَمٍة

َأْزَهاٌر
َنْقٌل

َسليَمٌة

َسَتْحتاُج إِل : 
َخْيٍط    َأَنابِيِب َمصٍّ    َوَرٍق 

يٍط َلِصٍق     ُصْمٍغ  ٍن    َشِ ُمَلوَّ

اُق – َتنُْقُل امْلاَء  السَّ
ِمَن اجْلُُذوِر إَِل 

َجِيِع َأْجَزاِء النََّباِت 
اأْلُْخَرى.

1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت 14

باتاِت1 االْعِتَناُء ِبالنَّ

َباَتاُت َوأَْجزاُؤَها النَّ  1-1

َتِلُف النَّباَتاُت بَِأْشَكاِلَا،   َقْد َتْ
 

وَلَدى ُمْعَظِمَها َأْرَبَعُة َأْجَزاٍء َرِئيِسيٍَّة.
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يَقاِن  َل َينُْمو النََّباُت ُذو اجلُُذوِر َوالسِّ
لِيَمِة َجيًِّدا. َواألَْوَراِق َغْيِ السَّ

ُجُذوٌر َغْيُ َسِليَمٍة ُمَصاَبٌة 
بَِمَرِض ُعْقَدِة اجلَْذِر

َنَباٌت ُذو ُجُذوٍر َسِليَمٍة

َأْوَراٌق َغْيُ َسِليَمٍة ُمَصاَبٌة 
َدأ  بَِمَرِض الصَّ

َأْوَراٌق َسِليَمٌة

لِيَمُة َلَا ُجُذوٌر َوِسيَقاٌن  النََّباَتاُت السَّ
َوَأْوَراٌق َسِليَمٌة.

15 1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت

 اأَلْسئَِلُة:  
ْد َأْرَبَعَة أْجَزاٍء َلَدى ُمْعَظِم النََّباَتاِت. َعدِّ  ) 1 (

َتِلُف النََّباَتاُت َعْن  )2(  ِصْف َكْيَف َتْ
َبْعِضَها الَبْعض.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  َلَدى ُمْعَظِم النََّباَتاِت ُجُذوٌر َوَساٌق َوَأْوَراٌق َوَأْزَهاٌر.
ِليَمُة َلَا ُجُذوٌر َوِسيَقاٌن َوَأْوَراٌق َسِليَمٌة.   النََّباَتاُت السَّ

  َل َينُْمو النَّباُت بَِشْكٍل َجيٍِّد إَِذا َكاَنْت ُجُذوُرُه، َأو ِسيَقاُنُه، َأو َأْوَراُقُه َغْيَ َسِليَمٍة.

ْث َعْن! َتَحدَّ
ِمُل النََّباَتاُت  ملاَذا َلْ َتْ
نَِة؟ َأْزَهاًرا َعَل َمَداِر السَّ
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ْوِء َوالَماِء َباَتاُت ِبَحاَجٍة ِإَلى الضَّ النَّ  2-1
َلَدى ُسلَطاَن َنْبَتٌة َغْيُ َسِليَمٍة.

َتاُجُه النََّباُت لِلنُُّموِّ َولِْلَبَقاِء  ِذي َيْ َما الَّ
َسِليًما؟

َنشاُط 1-2 ) أ (

ْوِء لَِتنُْمَو؟ َتاُج النََّباَتاُت لِلضَّ  َهْل َتْ

َوِر ملْعِرَفِة َما َيُِب الِقَياُم بِِه. اْنُظْر إَِل الصُّ

بُِدوِن َضْوٍء َمَع َضْوٍء

ُقْم بَِريِّ َجِيِع النََّباَتاِت ُكلَّ َيْوٍم.

ُع َأْن َيُْدَث أِلَْوَراِق وسيقاِن َوُجُذوِر النََّباَتاِت؟ َماَذا َتَتَوقَّ
ِف َهَذا  االستِْقَصاِء، َيتِمُّ َريُّ ِكْلتا امْلْجُموَعَتنِي ِمَن النََّباَتاِت بِامْلاِء.

ِذي َيُِب إِْبَقاُؤُه َأْيًضا َكَم ُهَو جِلَْعِل َهَذا االختَِباِر َعاِدالً؟ َما الَّ

اَق، أِو األْوَراَق،  ْوِء َوامْلاِء، َفإِنَّ اجلُُذوَر، أِو السَّ يًَّة َكافَِيًة ِمَن الضَّ إَِذا َلْ َتَتلقَّ النَّباَتاُت َكمِّ
َسُتْصبُِح َغْيَ َسِليَمٍة َوَسَتْذُبُل َهِذِه النََّباَتاُت.

ْوُء َوامْلاُء ُيَساِعَداِن النََّباَتاِت َعل ُصنِْع الِغَذاِء. الضَّ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُع َتَتَوقَّ

اْختَِباٌر َعاِدٌل
ْح اْشَ

استِْقَصاٌء
َتْذُبُل

َسَتْحتاُج إِل : 
ٍة َأو ُعْلَبٍة لَِريِّ  ِستِّ َنْبَتاٍت َصِغَيٍة    ِمَرشَّ

النَّباِت    ُعْلَبٍة لَِتْغطَِيِة َثَلِث َنْبتاٍت

1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت 16
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َسَتْحتاُج إِل : 
تِْسِع َنْبتاٍت َصِغَيٍة

ٍة َأو ُعْلَبٍة لَِريِّ النباِت ِمَرشَّ

َسْطُح الَقَمِر

17 1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت

َنشاُط 1-2 )ب(

َتاُج النََّباَتاُت لِْلَماِء لَِتنُْمَو؟ َهْل َتْ
َوِر لَِمْعِرَفِة َما َيُِب الِقَياُم بِِه. ُاْنُظْر إَِل الصُّ

ُاألََحُد بُْتالُجْمَعُةالَخميُس األَرِبعاُءالثُالثاُءُ السَّ

َتنِي ف األُْسُبوِع اْسِقَها َمرَّ

ُاألََحُد بُْتالُجْمَعُةالَخميُس األَرِبعاُءالثُالثاُءُ السَّ اال

اْسِقَها ُكلَّ َيْوٍم

ُاألََحُد بُْتالُجْمَعُةالَخميُس األَرِبعاُءالثُالثاُءُ السَّ اال

َلْ َتْسِقَها

ُع َأْن َيُْدَث أِلَْوَراِق وسيقاِن َوُجُذوِر النََّباَتاِت ِف ُكلِّ َحاَلٍة؟ َماَذا َتَتَوقَّ
َتاُجُه النََّباَتاُت لَِتنُْمَو؟ َكْيَف َعَرْفَت َذلَِك؟ ِذي َتْ َما الَّ

ْح َكْيَف اْسَتنَْتْجَت َذلَِك. اْشَ

اأَلْسئَِلُة:
َتاُجُه النََّباَتاُت لَِتنُْمَو َولَِتْبَقى َسِليَمًة؟ ِذي َتْ َما الَّ  ) 1 (

ِذي َسَيْحُدُث لَِساِق النَّْبَتِة وَأْوراِقها ِعنَدَما  ْح َما الَّ )2(  اْشَ
َتَضُعها َف َمَكاٍن ُمْظِلٍم.

ا َعِصًيا َبَدًل ِمَن امَلاِء؟  )3(  َهْل َتنُْمو النََّباَتاُت إَِذا َتمَّ َريُّ
ِق ِمْن َهَذا. ُاْرُسْم ُصوَرًة ُتْظِهُر إِْمَكانِيََّة التََّحقُّ

ْمَت؟  َماَذ ا َتَعلَّ
ْوِء لَِتنُْمَو َوإِلْبَقاِء َأْوراِقها  َتاُج إَِل الضَّ   َجِيُع النََّباَتاِت َتْ

َوِسيَقاِنا َسِليَمًة.
َتاُج إَِل َبْعِض الَماِء لَِتنُْمَو َوإِلْبَقاِء َأْوراِقها َوِسيَقاِنَا َسِليَمًة. َجِيُع النََّباَتاِت َتْ  

ْث َعْن! َتَحدَّ
َهْل بِاْستَِطاَعِة النََّباَتاِت َأْن 

َتنُْمَو َيْوًما َعَل َسْطِح 
الَقَمِر؟
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18

َنْقُل الَماِء  3-1

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َتَْتصُّ

اُق الُجُذوُر َوالسَّ

لدى َأْرَوى َنْبَتٌة َتْبُدو َغْيَ َسِليَمٍة.
أْلِق َنْظَرًة َعَل الُجُذوِر.

123

ا  َأِصيُص النَّْبتِة َصِغٌي ِجدًّ
َعَل اجلُُذوِر.

ا ِمْن  إنَّ اجلُُذوَر َقِريبٌة ِجدًّ
َبْعِضَها الَبْعِض، َوَل َتسَتطِيُع 

َأْن َتْتصَّ امْلاَء بَِشْكٍل َجيٍِّد.

َوْضُع النَّْبَتِة ِف َأِصيٍص َأْكَبَ 
ِد َأْكَثَر. َسَيْسَمُح لِْلُجُذوِر بِالتََّمدُّ

َتَْتصُّ اجلُُذوُر الَماَء 
َبِة. ْ ِمَن التُّ

َتنُْقُل اجلُُذوُر الَماَء 
إَِل َساِق النَّْبَتِة.

َتنُْقُل َساُق النَّْبَتِة امْلاَء إَِل 
األَْوَراِق َواألَْزَهاِر.

1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت 18
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َسَتْحتاُج إِل : 
َزْهَرٍة َبْيَضاَء    َبْعِض الَكَرْفِس    ِوَعاٍء به ماٌء 

نٍي بلْستيكيٍَّة َتِوي َعَل َصْبَغِة َطَعاٍم َزْرَقاَء    ِسكِّ َيْ

ْث َعْن! َتَحدَّ
ِذي َسَيْحُدُث لِْلَْزَهاِر  َما الَّ
ِعنَْدَما َيتِمُّ َقْطُعَها َوَوْضُعَها 

ِف امْلاِء؟

َنشاُط 3-1

ْوِن األَْزَرِق. َتوِيُل النََّباَتاِت إَِل اللَّ
َساُق النَّْبَتِة َقاِدٌر َعَل َنْقِل الَماِء إَِل األَْوَراِق َواألَْزَهاِر.

ْع َما َسَيْحُدُث إَِذا كَاَن َلْوُن الَماِء أْزَرَق.  َتَوقَّ
12

ْهَرَة  َضْع الزَّ
َوالكَرْفَس ِف ِوَعاِء 

املاِء، ُثمَّ َأِضْف 
َقَطَراٍت َقِليَلًة ِمَن 

ْبَغِة. الصِّ

تِي َسَتْسَتْخِدُمَها األََدَواُت الَّ
نٌي ِسكِّ

كَرْفٌس
ِوَعاٌء ِمَن امَلاِء

َقطَّاَرٌة
َزْهَرٌة 
َبْيَضاُء

َصْبَغُة الطََّعاِم

اِخِل.  َبْعَد َيْوٍم َواِحٍد، اْقَطِع الكَرْفَس َواْنُظْر إَِل الدَّ

ْهَرِة؟ َح َما َحَدَث لِلكَرْفِس َوالزَّ َهْل ُيْمِكنَُك أْن َتْشَ

اأَلْسئَِلُة:
َتاُج النََّباَتاُت ِف َبْعِض األَْحَياِن َأْن َيتِمَّ َنْقُلَها إَِل َأِصيٍص َأْكَب؟ ) 1 (   ِلَ َتْ

َكْيَف َتنُْقُل النََّباَتاُت الَماَء َإل أْوَراِقَها ؟  )2(
)3(  َما الَّذي ُيْمِكُن َأْن َيُْدَث لِنَْبَتٍة

بُِدوِن ُجُذوٍر؟ لَِماَذا؟  

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َبِة. ْ َتَْتصُّ اجلُُذوُر الَماَء ِمَن التُّ  

َتنُْقُل اجلُذوُر الَماَء إَل َساِق النَّبَتِة.   
َينُْقُل َساُق النَّْبَتِة الَماَء إَِل َجِيِع َأْجَزاِء النََّباِت.  19 1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت
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َباَتاِت َوَدَرَجُة اْلَحَراَرِة ُنُموُّ النَّ  4-1

َنشاُط 4-1

َسَتْحتاُج إل : 
َتنْيِ  ِمقياِس اْلَحرارِة  ِمْسَطَرٍة َنْبَتَتي ُفوٍل ُمَتَشاِبَ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َدَرَجُة اْلََراَرِة

النََّتاِئُج
اْستِنَْتاٌج

ِمْقَياُس اْلََراَرِة
التَّْمثيُل البَياينُّ 

بِاأْلْعِمدِة 
 

ِعنَْد َأيِّ َدَرَجِة َحَراَرٍة َتنُْمو النََّباَتاُت بَِشْكٍل َأْفَضَل ؟

َوِر اْلَمْوُجوَدِة َأْدَناُه . ْحَدى الصُّ ُقْم بِاْستِْقَصاٍء ُمَشابٍِه إِلِ

َضْع َنْبَتًة َواِحَدًة ِف 
فِّ  ُغْرَفِة الصَّ

َضْع َنْبَتًة َواِحَدًة ِف 
فِّ ُغْرَفِة الصَّ

َضْع َنْبَتًة َواِحَدًة ِف 
َمَكاٍن َباِرٍد

َضْع َنْبَتًة َواِحَدًة ِف 
َمَكاٍن َدافٍِئ

ْع، َأيُّ َنْبَتٍة َسَتنُْمو بَِشْكٍل َأْفَضَل؟ اِْسَتْخِدْم ِمْسَطَرًة لِِقَياِس ُطوِل النََّباَتاِت، َوِمْقَياِس  َتَوقَّ
اٍم. اْلَراَرِة لِِقَياِس َدَرَجِة اْلََراَرِة ُكلَّ بِْضَعِة َأيَّ

ل َنَتائَِجَك ِف َجْدَوٍل. َسجِّ

اْلَيْوُم
مكاٌن دايفٌءمكاٌن َباِرٌد / حارٌّ

طوُل النَّْبَتِة )سم(َدَرَجُة  اْلَحَراَرِة )°س(طوُل النَّْبَتِة )سم(َدَرَجُة اْلَحَراَرِة )°س(
1

ُاْرُسِم التَّْمثِيَل البَياينَّ باأْلَعِمَدِة لَِعْرِض ُطوِل النََّباَتاِت ِف اْلَيْوِم اأْلَِخِي.

َما اْستِنَْتاُجَك؟ ِعنَْد َأيِّ َدَرَجاِت َحَراَرٍة َتنُْمو النََّباَتاُت بَِشْكٍل َأْفَضَل؟

1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت 20
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ْث َعْن! َتَحدَّ
ِلَ ُتوَجُد َنَباَتاٌت َقِليَلٌة ِف 

قيَّة ِف ُمَاَفَظِة  َصْحَراِء ِرَماِل الشَّ
ِقيَِّة ؟ ْ َشَمِل الشَّ

ِذي َتِعيُش فِيِه. ْر ف املَكاِن الَّ َفكِّ
ْفِء  َهْل ُهنَاَك َما َيْكِفي ِمَن الدِّ

لِنُُموِّ النََّباَتاِت ؟
نَِة ؟ َوَمَتى َيُكوُن اأْلَْبَرُد ؟ َمَتى َيُكوُن َأْدَفُأ َوْقٍت ِف السَّ

نَِة ؟ َهْل بِإِْمَكاِن النََّباَتاِت َأْن َتنُْمَو َداِئًم َطَواَل السَّ

اأَلْسئَِلُة:
افَِئِة؟ ِة َأِو الدَّ ِد اْلَقاِرِس َأِو اأْلََماِكِن اْلَارَّ َأْيَن َتنُْمو النََّباَتاُت بَِشْكٍل َأْفَضَل؟ ِف اْلَبْ  ) 1 (

ِذي َيُْدُث لِلنَّْبَتِة ِعنَْدَما َتْرَتِفُع َدَرَجُة اْلََراَرِة َكثًيا؟ َما الَّ  )2(
ُر ُنُموُّ النََّباَتاِت َمَع َدَرَجاِت اْلََراَرِة ؟ َكْيَف َيَتَأثَّ  )3(

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َتنُْمو النََّباَتاُت بُِبْطٍء َأْكَثَر ِف اأْلََماِكِن اْلَباِرَدِة.  

افَِئِة. َعٍة َأْكَبَ ِف اأْلََماِكِن الدَّ َتنُْمو النََّباَتاُت بُِسْ  
ِديِد . ِد اْلَقاِرِس َأِو اْلَرِّ الشَّ ِضَها لِْلَبْ َتُوُت ُمْعَظُم النََّباَتاِت ِعنَْد َتَعرُّ  

َهِذِه َعنْيُ َصَحْلنوَت ِمْن َأْجَِل اْلُعُيوِن 
اْلُمْوُجوَدِة ِف ُمَاَفَظِة ظَفاَر، َوَتنُْمو اْلَعِديُد 

ِمَن النََّباَتاِت ُهنَا بُِسُهوَلٍة. الطَّْقُس َدافٌِئ 
َضاَفِة إَِل َوْفَرِة اْلَماِء. ا، بِاإْلِ ا ِجدًّ َوَلْيَس َحارًّ

َة ِمَن  قيَِّة ِف ِوَلَيِة بِِديَّ ُتَعدُّ َصْحَراُء ِرَماِل الشَّ
ِة َعَل َسْطِح اأْلَْرِض؛ َحْيُث َتَتَخطَّى  اأْلََماِكِن اْلَارَّ

ًة. فِيَها َدَرَجاُت اْلََراَرِة 50 َدَرَجًة ِسيِليِزيَّ

َتْشَهُد اْلُمْرَتَفَعاُت اجْلََبِليَُّة ِف َجَبِل َشْمس 
َتاِء ، َوَقْد  َتَساُقًطا لِلثُُّلوِج ِف َفْصِل الشِّ
َتنَْخِفُض َدَرَجاُت اْلََراَرِة َأْحـَياًنا إِل

ة. ْفِر َدَرَجًة ِسيليِزيَّ  َما ُدون الصِّ

21 1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت
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1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت 22

ٌة 1  َهِذِه َنْبَتٌة َزْهِريَّ
) د (

)ج(

)ب(

) أ (

اْنَسْخ َوَأْكِمْل َهِذِه اجْلَُمَل:   

ِهَي  ) أ (    
ُهوَ  )ب(    
ِهَي  )ج(    
ِهَي  ) د (    

2   اْنَسْخ َوَأْكِمِل اجْلَُمَل اْلتَِيَة بِاْستِْخَداِم اْلَكِلَمِت اْلُمنَاِسَبِة، بِإِْمَكانَِك اْستِْخَداُم 
ٍة. أيِّ َكِلَمٍة َأْكَثَر ِمْن َمرَّ

اقاأْلَْزَهارُجُذور اْلَماءاأْلَْوَراقالسَّ  

َت اأْلَْرِض . َوِهَي ُتَساِعُد َعَل َتْثبِيِت النَّْبَتِة  َلَدى النََّباَتاِت  َمْوُجوَدٌة َتْ
، َوَيتِمُّ َنْقُل اْلَماِء إَِل  َوِمْن َثمَّ إِل َوأْيًضا َعَل اْمتَِصاِص 

. 

إِْنَتاِج  َعَل  النَّبَاتاِت  وُتَساِعُد   لِلنََّباَتاِت،  اْلِغَذاَء  َتْصنَُع  
اْلُبُذوِر.

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ َتَحقَّ 5-1
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23 1  الْعتِنَاُء بِالنَّباتاِت

َتاُجُهَم النََّباُت لَِينُْمَو ؟ 3  َأيُّ َشْيَئنْيِ ِمَن اْلِت َيْ  

ْوُء  اْلَماءُ  الضَّ

َأِصيُص َنَباٍتالطََّعامُ  
    

  

اْنَسْخ َوَأْكِمْل َهِذِه اجْلَُمَل:  

َتاُج النَّباتاُت إَِل  َو   لَِتنُْمَو. َتْ  

4  َخطََّط َفْيَصٌل َوَجاِسٌم لِْلِقَياِم بِاْستِْقَصاٍء.  

َماَذا َيْسَتْقِصياِن؟ ) أ (   

ِذي َيُِب اْلُمَحاَفَظُة َعَل َثَباتِِه لَِيُكوَن َهَذا اِلْختَِباُر َعاِدًل؟ َما الَّ )ب(   

أيٌّ ِمَن النَّْبَتَتنْيِ َسَتنُْمو بَِشْكٍل َأْفَضَل؟ )ج(   
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َيُِب ألاَّ َتْأُكَل اْلَكثرَِي ِمَن 
اِت. ِرياَّ كاَّ ُهوِن َوالسُّ الدُّ

وتِينَاِت لِلنُُّموِّ  َتاُج إَِل اْلُبُ َتْ
)َكاللُُّحوِم َواْلَْسَمِك(.

ٍة،  لِِعَظاٍم َوَأْسنَاٍن َقِوياَّ
َتاُج إَِل ُمنَْتَجاِت اْلَْلَباِن َتْ

َتاُج لِْلَفَواكِِه َواْلَخْضَراَواِت لَِتُكوَن  َتْ
يًّا ولِْلِوقايِة ِمَن األَْمراِض ِصحِّ

املْجُموَعاُت
الِغَذائيَُّة

اِت َتاُج إَِل النََّشِويَّ َتْ
ْنَتاِج الطَّاَقِة. ِلِ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُمنَْتَجاُت اأْلَْلَباِن

اَواُت   اْلَْضَ
اُت    الناََّشِوياَّ

وتِينَاُت   اْلُبُ
اأْلَْسَمُك

اْلَفاِكَهُة
ُهوُن الدُّ

الطاَّاَقُة
اللُُّحوُم

2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

االْعِتَناُء ِبَأْنُفِسَنا2

24

ُة اَْلَمْجُموَعاُت اْلِغَذاِئيَّ  ١-2

ُيْمِكنُنَا َتْقِسيُم اْلِغَذاِء إَِل َمُْموَعاٍت
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َسَتْحتاُج إَِل: 
َطَعاٍم َحِقيِقيٍّ َأْو َنُموَذِجيٍّ  َمَواداَّ ِغَذاِئياٍَّة 
ُمَغلاَّفٍة َأْو ُصَوٍر لَِمَواداَّ ِغَذاِئياٍَّة  بَِطاَقاٍت 

أِلَْسَمِء اْلَمْجُموَعاِت اْلِغَذاِئياَِّة

اْلَفَواِكُه والََضاَواُت 
َجيَِّدٌة َلِك.

وُكوَلَتة،  ُكيل الشُّ
اُت َتنَُحِك الطاَّاَقَة. ِرياَّ كاَّ فالسُّ

َتنَاَويل الطاََّعاَم َذا 
ِذيِذ. الطاَّْعِم اللاَّ

ُه  يب اْلَِليَب، َفإِناَّ اْشَ
ًة. ْيَعُلِك َقوياَّ

225  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

  َنشاُط 1-2

َصنِِّف اْلَمَواداَّ اْلِغَذاِئياََّة إَِل اْلَمْجُموَعاِت اْلِغَذاِئياَِّة.

اْنُظْر إَِل َبْعِض اأْلَْطِعَمِة، ُثماَّ َضْعَها ِضْمَن اْلَمْجُموَعاِت 
اْلِغَذاِئياَِّة. َسُتَساِعُدَك التاَّْسِمياُت َعَل َذلَِك.

ِذي َيُِب َأْن َتْأُكَلُه؟ ٍة َجيَِّدٍة، َفَم الاَّ ُتِريُد ُسَعاُد َأْن َتُكوَن ِف ِصحاَّ

اَلْسئَِلُة:
ياٍَّة ؟ ملاَذا؟  تِي َيُِب َأْن َتْأُكَل ِمنَْها بَِأَقلِّ َكمِّ َما اْلَمْجُموَعُة اْلِغَذاِئياَُّة الاَّ  ) 1 (

أيُّ َمُْموَعٍة ِغَذاِئياٍَّة ُتَساِعُدَك َعَل النُُّموِّ ؟  )2(
تِي َسَتـُكوُن َجيَِّدًة َما اْلَمْجُموَعُة اْلِغَذاِئياَُّة الاَّ  )3(

ياٍَّة ؟ أِلَْكِلَها َكَوْجَبٍة ِصحِّ   

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
ُيْمِكُن َتْصنِيُف اْلِغَذاِء ِضْمَن َأْنَواٍع َأْو َمُْموَعاٍت:  

وتِينَاُت، اَواُت، َواْلُبُ اُت، َواْلَفَواِكُه، َوالَْضَ الناََّشِوياَّ  
ُهوُن. َوُمنَْتَجاُت اأْلَْلَباِن، َوالدُّ  

ْث َعْن! َتَحدَّ
تِي  َما اْلَمْجُموَعُة اْلِغَذاِئياَُّة الاَّ
ياٍَّة  َيِجُب َأْن َتْأُكَل ِمنَْها بَِكمِّ

َكبيَرٍة؟
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ُهوُن  الدُّ
اُت ِريَّ كَّ َوالسُّ

ُمنَْتَجاُت اْلَْلَباِن

اُت َالنََّشِويَّ
اْلَفَواكُِهاْلَخْضَراَواُت

وتِينَاُت اْلُبُ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
النَِّظاُم اْلِغَذاِئيُّ 

َداُع الصُّ
َالتاَّْغِذَيُة
َجَفاٌف

تِنَا. َسَيْأُكُل َطَلٌل  اَواُت َعَل ِصحاَّ افُِظ اْلَفَواِكُه واْلَْضَ ُتَ
َة َفاِكَهٍة ُأْخَرى. ُه َل ُيِبُّ َأياَّ َمْوًزا َوَجَزًرا َفَقْط ؛ إِناَّ
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َا َراِئَعٌة ِمَن  ُاْنُظْر إِناَّ
اِخِل. الداَّ

اَواُت  َاْلَفَواِكُه واْلَْضَ
ُمِفيَدٌة َلَك.

ممممم.
اِن  ماَّ ْق َفاِكَهَة الرُّ َتَذواَّ

َا َلِذيَذٌة. َهِذِه. إناَّ

َل، َأَنا َل ُأِحبَُّها. 
َا ُصْلَبٌة. إِناَّ

سكر

َا َلِذيَذٌة إِناَّ

يُّ َيُِب َأْن  حِّ النَِّظاُم اْلِغَذائِيُّ الصِّ
ًعا، َفَتَواُزُن اأْلَْطِعَمِة ِمْن  َيُكوَن ُمَتنَوِّ
ُمَْتِلِف اْلَمْجُموَعاِت اْلِغَذاِئياَِّة َيْمنَُح 

ِزَمَة. ِجْسَمَك التَّْغِذَيَة اللاَّ

ياََّة  ُيْظِهُر َهَذا اْلََرُم اْلِغَذاِئيُّ اْلَكمِّ
اْلُمنَاِسَبَة اَلتي َيُِب َعَلْيَك َتنَاُوُلَا 
ِمْن ُكلِّ َمُْموَعٍة ِغَذاِئياٍَّة َمْوُجوَدٍة 

فِيه.  

2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا 26

يٌّ ِنَظاٌم ِغَذاِئيٌّ ِصحِّ  2-2
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َنشاُط 2-2

ُق اْلَفاِكَهِة َواْلَخْضَراَواِت َتَذوُّ
ِقَها. اَواِت، َأيٌّ ِمنَْها َسْوَف ُتْعِجُبَك؟ َتنَباَّْأ، ُثماَّ ُقْم بَِتَذوُّ ْث َعْن َطْعِم َبْعِض اْلفواِكِه َواْلَْضَ داَّ َتَ

ُاْرُسْم َجْدَولً ُمَشاِبًا ِلََذا لَِعْرِض َنَتاِئِجَك.

الناَّتِيَجُةالتاَّنَبُُّؤَاْلَفاكَِهُة / اْلُخَضاُر
َهْل َأْعَجَبْتَك؟َكْيَف َكاَن َطْعُمَها؟َهْل َسُتْعِجُبَك؟

يُخ الَاْلبِطِّ َنَعْمُحْلَوًة ِجدًّ

ِب َما َيْكِفي ِمَن املاِء َسَيْجَعُلَك َتْتَعُب  ي، َوَعَدُم ُشْ حِّ اْلَماُء ُجْزٌء ِمَن النَِّظاِم اْلِغَذاِئيِّ الصِّ
َصاَبَة بِاجلَفاِف. ى اْلِ َداِع، َوَهَذا َما ُيَسماَّ َوَسُتَصاُب بِالصُّ

اٍم َقِليَلٍة َفَقْط. ُيْمِكنُنَا َأْن َنِعيَش ِمْن ُدوِن َماٍء أِلَياَّ

اَلْسئَِلُة:
ياَّاٍت َكبرَِيٍة ِمن اْلَفَواِكِه َواْلَخْضَراَواِت؟  ملاَذا َنْحَتاُج إَِل َتنَاُوِل َكمِّ  ) 1 (

ْنَساِن بِاْلََفاِف؟ ِذي ُيَؤدِّي إَِل إَِصاَبِة اْلِ َما الاَّ  )2(

َماَذا َتَعّلْمَت؟
َة. وِرياَّ ُ يٍّ ُيْعطِي ِجْسَمَك التاَّْغِذَيَة الضاَّ بَاُع نَِظاٍم ِغَذاِئيٍّ ِصحِّ  اتِّ

تِي َيُِب َأْن  ياََّة امْلْجُموَعاِت اْلِغَذاِئياَِّة الاَّ   ُيْظِهُر اْلََرُم اْلِغَذاِئيُّ َكمِّ
ُتْسَتْهَلَك.

ي. حِّ ا ِمَن النَِّظاِم اْلِغَذاِئيِّ الصِّ  اْلَفاِكَهُة َواْلَخْضَراَواُت ِهَي ِجْزٌء ُمِهمٌّ ِجدًّ
اٍم َقِليَلٍة َفَقْط.  ُيْمِكنُنَا َأْن َنِعيَش ِمْن ُدوِن َماٍء أِلَياَّ

ِعنَْدَما َنْرُكُض ملَساَفاٍت 
ْهِل  َطِويَلٍة ُيْصبُِح ِمَن الساَّ

َصاَبُة بِاْلََفاِف. اْلِ

َسَتْحتاُج إَِل : 
َقَها تِي َتْسَتطِيُع َتَذوُّ اَواِت الاَّ  َبْعِض اْلَفاِكَهِة َواْلَْضَ

ٍة َواِحَدٍة (  َمَلِعَق ) اْستِْعَمٌل لِـَمراَّ

27 2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

ْث َعْن! َتَحدَّ
ُق  ملاَذا َكاَن ِمْن اْلَيِِّد َتَذوُّ

اِن ؟ ماَّ َطَلٍل لَِفاِكَهِة الرُّ
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ِر؟ كاَّ ياَِّة اأْلَْكَبِ ِمَن السُّ َتِوي َعَل اْلَكمِّ َأيُّ اْلَمْشُروَباِت َيْ

يٍَّة. اْقَرْأ  ا َغْيُ ِصحِّ يٌَّة، َوَأيُّ وَباِت ِصحِّ َتنَباَّْأ، َأيُّ املْشُ
ِر الَمْوُجوَدِة ِف ُكلِّ  كاَّ ياَِّة السُّ اْلـُمْلَصَقاِت لَِمْعِرَفِة َكمِّ

ْل َنَتاِئَجَك ِف َجْدَوٍل . وٍب ، ُثماَّ َسجِّ َمْشُ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ْل َسجِّ
َناِقْش

ِمْلٌح 
صحياٌَّة

ُر لِْلَْسنَاِن ؟ كاَّ َماَذا َيْفَعُل السُّ

َوِر  ُن َأْسنَاَنَك. َأْلِق َنْظَرًة َعَل الصُّ تِي ُتَكوِّ ٌة لِتِْلَك الاَّ ُل ِقْشَ الَبْيِض ُمَشاِبَ تِي ُتَشكِّ املَوادُّ الاَّ
ِة اْلَبْيِض. ِذي َيُِب اْلِقَياُم بِِه، ُثماَّ َتنَباَّأ بَِم َتْعَتِقُد ُحُدوَثُه لِِقْشَ لَِمْعِرَفِة َما الاَّ
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ِة َبْيٍض ِف  َضْع نِْصَف ِقْشَ
ُكلِّ ُكوٍب .

َأِضْف َماًء إَِل ُكوٍب َواِحٍد  
ِر إَِل اْلَخِر . كاَّ اَب السُّ َوَشَ

اٍم، َلِحْظ َما َحَدَث  ِة َأياَّ َبْعَد ِعداَّ
ِة اْلَبْيِض ف الُكوَبْيِ . لِِقْشَ

ِر أِلَْسنَانَِك. كاَّ ياٌَّة َهاِئَلٌة ِمَن السُّ ِدَثُه َكمِّ ِذي ُيْمِكُن َأْن ُتْ ْح َما الاَّ ِذي اْسَتنَْتْجَتُه، اْشَ ْر بِالاَّ َفكِّ

 

غُيِصحياٍَّة

2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا 28

يٍّ ِنَظاٌم ِغَذاِئيٌّ َغْيُر ِصحِّ  3-2

َنشاُط 2-3 ) أ (

َنشاُط 2-3 )ب(

َسَتْحتاُج إِل : 
َبْعِض الَمْشُروَباِت َوُمْلَصَقاِتَا

َسَتْحتاُج إِل : 
ِر كاَّ َتِوي َعَل اْلَكثرِِي ِمَن السُّ وٍب َيْ  َمْشُ

 َماٍء    ِقْشِ اْلبيِض    كوَبْيِ بَِلْستِيِكياَِّي.
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ْث َعْن! َتَحدَّ
ملاَذا ُنِحبُّ َأْن َنْأُكَل اْلِغَذاَء 

يِّ ؟ حِّ َغرْيَ الصِّ

ُهوُن  . َفالدُّ يٍّ ِر َوامْلِْلِح َيَْعُل  نَِظاَم ِغَذاِئَك َغرْيَ ِصحِّ كاَّ ُهوِن َوالسُّ َتنَاُوُل اْلَكثرِِي ِمَن الدُّ
ٌة لَِقْلبَِك. َواأْلَْمَلُح ُمِضاَّ

ــدٍّ َتَ
َهْل َعِصرُي اْلَفاِكَهِة ُمِفيٌد أِلَْسنَانَِك ؟ 

َكْيَف ُيْمِكنَُك َمْعِرَفُة َهَذا ؟
َناِقْش َهَذا اأْلَْمَر َمَع َأْصِدَقاِئَك .

ُر ُمِضٌّ أِلَْسنَانَِك . َتنْظِيُف  كاَّ السُّ
َهاِب إَِل  َأْسنَانَِك َبْعَد اْلُفُطوِر َوَقْبَل الذاَّ
َفاِظ َعَلْيَها . اْلِفَراِش َسُيَساِعُدَك َعل اْلِ

 . َتنَاُوُل اْلَكثرِِي ِمَن الطاََّعاِم ُمِضٌّ
َن الطاََّعاَم  ْسِمَك َأْن ُيَزِّ ُيْمِكُن ِلِ
اِئَد َعَل َشْكِل ُدُهوٍن ، مِماَّا َقْد  الزاَّ

اِئَدِة . ْمنَِة الزاَّ ُيَؤدِّي إَِل السُّ َبْعُض اأْلَْشَخاِص 
َلْيَس َلَدْيِْم َما 

َيْكِفي ِمَن الطاََّعاِم ، 
ُة الناََّحاَفِة َأْمٌر  ِشداَّ

. َغرْيُ ِصحيٍّ

اَلْسئَِلُة:
اْنَسْخ َوَأْكِمِل اْلَفَراَغ .

اِت بَِكْثَرٍة َيُضُّ بِـ  . ِرياَّ كاَّ َتنَاُوُل السُّ  ) 1 (
ُهوِن َواْلـِمْلِح َيُضُّ بِـ  .  َتنَاُوُل اْلَكثرِِي ِمَن الدُّ  )2(

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
اِت ِف ِغَذاِئَك َسَيْجَعُلَك  ِرياَّ كاَّ ُهوِن َواأْلَْمَلِح َوالسُّ   َكْثَرُة الدُّ

. يٍّ َغرَي ِصحِّ
29 2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا
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ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َياِضياَُّة التاََّمِريُن الرِّ

َياضياَُّة مُمَاَرَسَة اْلَكثرِِي ِمَن اْلََرَكِة، فَاللاَِّعُب،  َتَتَطلاَُّب التاََّمِريُن الرِّ
َها مُمَاَرَساٌت ِرَياِضياٌَّة َجيَِّدٌة . َواْلَْرُي، َواملْشُ ُكلُّ

ي َقْلَبَك ، وِعَظاَمَك ، َوَعَضَلتَِك.  َياضياََّة ُتَقوِّ إِناَّ التاََّمِريَن الرِّ
ٍة َجيَِّدٍة. الناَّْوُم َأْيًضا ُمِهمٌّ لِْلُمَحاَفَظِة َعَل ِصحاَّ

َتاُج ُمْعَظُم َتَلِميِذ املَداِرِس لِلناَّْوِم ِمْن 10 إل 12 َساَعًة يوميًّا. َيْ

ْوُم ُة َوالنَّ َياِضيَّ َماِريُن الرِّ التَّ  4-2

يًّا َل ُبداَّ َأْن َتْعَتنَِي بِِجْسِمَك بُِطُرٍق ُمَْتِلَفٍة. لَِتُكوَن ِصحِّ

َياَضِة ، َوالناَّْوِم. يٍّ ، َومُمَاَرَسِة الرِّ َتاُج إَِل نَِظاٍم ِغذاِئيٍّ ِصحِّ َتْ

وَرِة ؟ َياِضيََّة ِف َهِذِه الصُّ ِذي ُيَمِرُس التََّمِريَن الرِّ َمِن الاَّ

2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا 30
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َنشاُط 4-2

َياِضياََّة ؟ ِذي َيُْدُث ِعنَْدَما ُنَمِرُس التاََّمِريَن الرِّ َما الاَّ
َوِر ملْعِرَفِة َما َيُِب اْلِقَياُم بِِه . اْنُظْر إَِل الصُّ

دٍّ َتَ  
ْع َما الاَّذي َسَيْحُدُث إَذا َماَرْسَت التاََّمِريَن لَِوْقٍت َطِويٍل.  َتَوقاَّ

اَلْسئَِلُة:
َياِضياَِّة : اْلَْرُي ،   ) 1 (  َأيٌّ ِمْن َهِذِه ُيعدُّ ِمَن التاََّمِريِن الرِّ
اْلَقْفُز، اْلِقَراَءُة، الناَّْوُم، اْلَقْفُز َعَل اْلَْبِل، َلِعُب ُكَرِة 

اْلَقَدِم؟
َياِضياَِّة  )2(  اْنَسْخ َوَأْكِمِل اْلَفَراَغ : مُمَاَرَسُة التاََّمِريِن الرِّ

ُمِفيَدٌة لِـ  ، َو  ، َو  .

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َياِضياَِّة َوالناَّْوُم ُيَساِعَداِن َعَل إِْبَقاِء    مُمَاَرَسُة التاََّمِريِن الرِّ

ٍة َجيَِّدٍة. اِلْسِم بِِصحاَّ

123

َعُة؟ ْ ُس؟ َكِم السُّ َعُة؟التاَّنَفُّ ْ ُس؟ َكِم السُّ التاَّنَفُّ َعُتُه؟ اْلَقْلُب؟ َكْم ُسْ

اَحِة ِة الراَّ َياِضياَِّةِخَلَل َفْتَ َياِضياَِّةُقْم بَِبْعِض التاََّمِريِن الرِّ َبْعَد التاََّمِريِن الرِّ

َعُتُه؟ اْلَقْلُب؟ َكْم ُسْ

ْلُد َباِرٌد  اْلِ
َأْو َدافٌِئ ؟

ْلُد َباِرٌد  اْلِ
َأْو َدافٌِئ ؟

َياَضَة الَاِرِجياََّة باْستِْمراٍر، َفِهَي  ُيَمِرُس التاَّلِميُذ الرِّ
ي َعَضلِت اِلْسِم َوالَقْلِب. تَقوِّ

ْث َعْن! َتَحدَّ
َما اْلَوْقُت اْلُمنَاِسُب 

لِلناَّْوِم؟

َسَتْحتاُج إَِل : 
 َمَساَحٍة َواِسَعٍة    َساَعِة إِيَقاٍف

3١ 2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا
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2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا 32

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ َتَحقَّ 5-2
1  ِصِل اْلَمْجُموَعَة اْلِغَذاِئياََّة بِاْلَوْصِف اْلُمَطابِِق َلَها.

ُمنَْتَجاُت اأْلَْلَباِن1

اُت2 الناََّشِوياَّ

اَواُت3 اْلَفَواِكُه َواْلَْضَ

ُر4 كاَّ ُهوُن َوالسُّ الدُّ

وتِينَاُت5 اْلُبُ

َل َتْأُكِل اْلَكثرَِي ِمنُْهاأ
َتْمنَُحَك الطاَّاَقَةب
ُيَساِعُدَك َعَل النُُّموِّج
يًّاد ُتْبِقي ِجْسَمَك ِصحِّ

ِة ِعَظاِمَك َوَأْسنَانَِكهـ افُِظ َعَل ُقواَّ ُتَ

َبَب.  ِح الساَّ ياًَّة. اِْشَ 2  ُتعدُّ َهِذِه َوْجَبًة ِصحِّ
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33 2  الْعتِنَاُء بَِأْنُفِسنَا

ياٌَّة َأْكَثَر؟ ملاَذا؟ طِرَيَتِي ِصحِّ 3  َأيُّ الشاَّ

بأ

. ِر لُِكلِّ 100 ِملٍّ كاَّ ياَّاٍت ُمَْتِلَفٍة ِمَن السُّ َتِوي َعَل َكمِّ وَباُت َتْ 4  َهِذِه املْشُ

 املاُء
ر/100  ِملِّ   ِصْفُر غم  ُسكاَّ

ُكْول
ر/100  ِملِّ 11 غم  ُسكاَّ

 َعِصرُي ُبْرُتَقاٍل
ر/100  ِملِّ 10 غم  ُسكاَّ

 َعِصرُي التُّوِت اأْلَْسَوِد
ر/100 ِملِّ   5 غم ُسكاَّ

وٍب. ِر ِف ُكلِّ َمْشُ كاَّ ياَِّة السُّ ُاْرُسْم َجْدَوًل َشبِيًها بَِهَذا لَِتْسِجيِل َكمِّ  

ِر غم/ 100 ملاْلَمْشُروُب كَّ يَُّة السُّ َكمِّ

 
ُاْرُسْم َرْسًم َبَيانِيًّا بِاأْلَْعِمَدِة لَِعْرِض َنَتاِئِجَك.  

4
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َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

3

34

ُة اْلَكاِئَناُت اْلَحيَّ

ِة ُة َواأَلْشَياُء َغْيُر اْلَحيَّ اْلَكاِئَناُت اْلَحيَّ  ١-3

َكاِئنَاِت َحيٌَّة ؟  َهلحْ َتتَِّفُق َمَع َما َيُقوُلُه ُزَمَلُؤَك ؟َأيُّ الحْ

َوِر اآلتَِيِة َحيٌَّة ؟ َكاِئنَاِت ِف الصُّ َأيُّ الحْ

َا  النَّبحَْتُة َحيٌَّة؛ ِلَنَّ
ِن. اُء اللَّوحْ َ َخضحْ

؛  َأِصيُص النََّباِت َحيٌّ
َتِوي َعَل َنبحَْتٍة. ُه َيحْ ِلَنَّ

َا  َلُة َحيٌَّة؛ ِلَنَّ النَّححْ
َتطِرُي.

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُس  التَّنَفُّ

 َتنحُْمو
ُة ََيِويَّ الَعَمِليَّاُت الحْ

َغاُر الصِّ
َراٌج إِخحْ

َلُة َوالنَّبحَْتُة َنابَِضَتاِن  النَّححْ
َتيحِْهَم  ََياِة؛ ِلَنَّ ِكلحْ بِالحْ
ََواِء . بَِحاَجٍة إَِل الحْ
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35 َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

نشاط 1-3

؟ حيٌّ أمحْ َغرُي حيٍّ
 

: ِ َوَر إَِل َمحُْموَعَتيحْ ِرِز الصُّ  َمَع َزِميِلَك، أفحْ

َحيٌَّة.  • َكاِئنَاٌت 
َحيٍَّة.  ُ ياُء َغريحْ  • َأشحْ

ِع ُكلِّ ُصوَرٍة ِف َمَكاِنا الحْنَاِسِب.  بحَْع لُِمَساَعَدتَِك ِف َوضحْ َة السَّ ََيِويَّ َعَمِليَّاِت الحْ ِدِم الحْ َتخحْ اِسحْ

 

َكاِئنَاِت ؟  ِض الحْ ِع َبعحْ َة ُصُعوَبٍة ِف َوضحْ َت َأيَّ َهلحْ َوَجدحْ
 

ححْ لاَذا. َ ُر َكَذلَِك، اشحْ َمحْ إَِذا َكاَن الحْ

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َتاُج ِس، َوَتحْ ََواَء لِلتَّنَفُّ َتاُج الحْ َيَِّة َتحْ َكاِئنَاِت الحْ   َجِيُع الحْ
 ، َا َحَواسٌّ ُك، َوَلَديحْ ِكنَُها التََّحرُّ ِغَذاَء، َوُيمحْ َماَء َوالحْ     الحْ

َفَضَلِت . ِكُن َأنحْ ُتنحْتَِج ِصَغاًرا، َو َتنحُْمَو، وُتحِْرُج  الحْ     َوُيمحْ

 اْلَكائِنَاُت احليَُّة:

ِس. ََواِء لِلتَّنَفُّ َتاُج إَِل الحْ  • َتحْ
ِغَذاِء. َماِء َوالحْ َتاُج إَِل الحْ  • َتحْ

ُك. ِكنَُها التََّحرُّ  • ُيمحْ
. َا َحَواسُّ  • َلَديحْ

ِكُن َأنحْ ُتنحْتَِج ِصَغاًرا.  • ُيمحْ
 • َتنُْمو.

َفَضَلِت )إْخَراٌج(. • ُتنحْتُِج الحْ

بحُْع. ُة السَّ َوَهِذِه ِهَي الَعَملِيَّاُت احلَيِويَّ

اأَلْسئَِلُة:
بحَْع. َة السَّ ََيِويَّ ِد الَعَمِليَّاِت الحْ ) 1 (  َعدِّ

ِكُن لِلحِْحَصاِن َأنحْ َيحِْرَي، َوَيأحُْكَل   )2(  ُيمحْ
ِكنُُه َأنحْ َيَرى، َهلحْ ُهَو  َب َوُيمحْ َ َوَيشحْ

؟ َكاِئٌن َحيٌّ
َوَرِقيَِّة َوَتطِرُي  اِئَرِة الحْ َبُة الطَّ ُك ُلعحْ  )3(  َتَتَحرَّ

؟ ََواِء، َهلحْ ِهَي َكاِئٌن َحيٌّ ِف الحْ

ْث َعْن! َتَحدَّ
ِرَفُة إَِذا َكاَن  ِكنَُك َمعحْ َكيحَْف ُيمحْ

ُء َحيًّا؟ حْ الشَّ

َسَتْحتاُج إِل : 
َلٍم    َمحُْموَعٍة ُمحَْتاَرٍة لُِصَوٍر  َوَرَقٍة َكبرَِيٍة    َأقحْ

َيَِّة ِ الحْ َياِء َغريحْ َيَِّة َوالَشحْ َكاِئنَاِت الحْ ِمَن الحْ
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َسمِّ ِصَغاَر ُكلٍّ ِمنحْ َهِذِه الََيَواَناِت.

1234

َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ 36

ْغِذَيُة ُموُّ َوالتَّ النُّ  2-3

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َبالُِغ يالحْ ُيَغذِّ

َوِر .  ُانحُْظرحْ إَِل تِلحَْك الصُّ
َحَلٍة َأنحَْت  ِة َمرحْ  ِف َأيَّ

َن ؟ اآلحْ
َيَِّة  َكاِئنَاِت الحْ َجِيُع الحْ

َغاُر  َا ِصَغاٌر، َوالصِّ َلَديحْ
بَِح َبالَِغًة. َتنحُْمو لُِتصحْ

َجٌَل

ٌة َدٌعِقطَّ ِضفحْ ِة َمَراِحَل . َتنحُْمو النََّباَتاُت َعَل ِعدَّ

َرٌة َرُة بِالنُُّموَِّبذحْ َبذحْ َتنحَْشُأ َنبحَْتٌة َصِغرَيٌةَتبحَْدُأ الحْ
ِغرَيُة  َتنحُْمو النَّبحَْتُة الصَّ
ًة  ِريَّ بَِح َنبحَْتًة َزهحْ لُِتصحْ

ٍل َكاِمٍل . بَِشكحْ

النُُّموُّ
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ََيَواَناِت َيأحِْت ِمَن ِغَذاُء الحْ
َرى، ُخحْ ََيَواَناِت الحْ  النََّباَتاِت َوالحْ

ي ِصَغاَرَها. ََيَواَناِت ُتَغذِّ ُض الحْ َوَبعحْ

37 َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

ْث َعْن! َتَحدَّ
ِذي َتأحُْكُلُه  ما ُهَو الطََّعاُم الَّ
ِرُفَها ؟ تِي َتعحْ ََيَواَناُت الَّ الحْ

ِسَها .  نَُع النََّباَتاُت ِغَذاَءَها بِنَفحْ َتصحْ
َء ِمَن  وحْ حَْتصُّ النََّباَتاُت الضَّ َت

ُبوِن  َكرحْ ِسيِد الحْ ِس َوَثاِن ُأكحْ محْ الشَّ
َبِة .  حْ َماَء ِمَن التُّ ََواِء، َوالحْ ِمَن الحْ

ِر ِف  كَّ َتُقوُم النََّباَتاُت بُِصنحِْع السُّ
ِلُق  اِء، َوُتطحْ َ َضحْ َزاِئَها الحْ َأجحْ
ِسِجَي َكَفَضَلٍت . ُكحْ الحْ

التَّْغِذَيُة

َنشاُط 2-3

نَعحْ َمأحَْكًل لِلطُُّيوِر اِصحْ
 

تيكيَِّة، ُثمَّ َبلسحْ َبِة الحْ ُعلحْ َل الحْ ِ ِف َأعحْ  ُاثحُْقبحْ َفتحَْحَتيحْ

َكاِمِل. حَْلحَْها بِالحْ ُبذوَر بَِداِخِلَها، َوَل َت َضِع الحْ

َتُه ِذي َصنَعحْ ِ الَّ ِ َوَعلِّقحْ َمأحَْكَل الطَّريحْ َبيحْ َيحَْط ِمنحْ ِخَلِل الثُّقحْ ِر الحْ  َمرِّ

َاِرِج.  ِف َمَكاٍن َما بِالحْ

اأَلْسئَِلُة:  
نحَْساِن ؟ ِ َما َمَراِحُل ُنُموِّ الحْ  ) 1 (

نَُع النََّباَتاُت ِغَذاَءَها ؟ َكيحَْف َتصحْ  )2(
نحَْساِن؟  ِ َن َيأحِْت ِغَذاُء الحْ ِمنحْ َأيحْ  )3(

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
ََيَواَناُت َوالنََّباَتاُت.  َتنحُْمو الحْ

سيِد  ِس ، والاِء، وثان ُأكحْ محْ ِء الشَّ تَِصاِص َضوحْ نَُع النََّباَتاُت ِغَذاَءَها ِمنحْ ِخَلِل امحْ   َتصحْ
اِت. ريَّ كَّ نِيِع السُّ بوِن لَِتصحْ ُكرحْ الحْ

َرى. ََيَواَناِت الُخحْ ََيَواَناِت ِمَن النََّباَتاِت َوِمَن الحْ  َيأحِْت ِغَذاُء الحْ

َسَتْحتاُج إِل : 
اَمِة ُثُقوٍب    ُدُهوٍن    ُبُذوٍر للطُّيوِر بٍة بلستيكيٍة  َخيحٍْط    َخرَّ  ُعلحْ

37
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اْلَحَرَكُة

َكاُثُر اْلَحَرَكُة َوالتَّ  3-3

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َغاُرَيَتَكاَثُر الصِّ

َسَتْحتاُج إِل : 
َواٍد َأوحْ َمَشابَِك َأوحْ َدَبابِيَس ِم  َأعحْ سحْ َزاِء الحِْ  َنُموَذٍج ِلَجحْ

ََيَواَناِت. ُك َجِيُع النََّباَتاِت َوالحْ َتَتَحرَّ

ُك النََّباَتاُت  َتَتَحرَّ
ِء، وحْ َو الضَّ ٍق َنححْ بِِرفحْ

تَِطاَعتَِها َأنحْ  َوبِاسحْ
حَْتدَّ ِف َأنحَْحاِء  َت

ِض َمَع ُنُموِّ  َرحْ الحْ
ُجُذوِرَها .

ِكُن لُِبُذوِرَها  َكَم ُيمحْ
. َأنحْ َتنحَْتِشَ

َنشاُط 3-3

َكِة  ُمَتَحرِّ َزاِء الحْ َجحْ نَعحْ َنُموَذًجا لِلحْ اِصحْ
ِمَك. ِمنحْ ِجسحْ

ِم ِمَن النَُّموَذِج. سحْ َزاَء الحِْ َقطِّعحْ َأجحْ

َزاِء َمًعا. َجحْ ِصيِل الحْ ِدِم الَشابَِك لَِتوحْ َتخحْ اِسحْ

َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ 38
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َرى َجِديَدًة،  طَِي َحَيَواَناٍت َوَنَباَتاٍت ُأخحْ َيَُّة لُِتعحْ َكاِئنَاُت الحْ َتَتَكاَثُر الحْ
ََيَواَناُت َوالطُُّيوُر  بُِح َهِذِه الِخرَيُة  َبالَِغًة، َوَقدحْ َتَضُع الحْ َفُتصحْ

ُبُذوَر.   ا النَّباتاُت َفُتنحْتُِج الحْ َبيحَْض َأوحْ َقدحْ َتِلُد، َأمَّ الحْ
ََيَواَناُت ، َغالًِبا َما َتبحْنِي َمأحًْوى َخاصًا لِِصَغاِرَها َأوحْ َبيحِْضَها. ِعنحَْدَما َتَتَكاَثُر الحْ

ِمُل ِصَغاَرَها،  ََيَواَناِت َتحْ ُض الحْ َبعحْ

َرى َل تبحْنِي  ََيَواَناِت الُخحْ ُض الحْ َوَبعحْ
ِسَها. تِنَاِء بِنَفحْ َغاُر بِاِلعحْ َمأحًْوى َفَتُقوُم الصِّ

ِر ِمنحْ ُدوِن  َبححْ َمُك ِف الحْ َسحْ َبُح الحْ َتسحْ
آباِئَها.

تِنَاِء  َرِدَها لَِتُقوَم بِاِلعحْ َقاُت بُِمفحْ رَيَ ُك الحْ َ ُتتحْ
ِسَها. بِنَفحْ

التََّكاُثُر

َمَوادَّ  ُ الحْ َيحَْمُع الطَّريحْ
ِه. ِزَمَة لِبِنَاِء ُعشِّ اللَّ

َيحِْلُس َصغرُي الَكنحَْغِر ِف 
ِه. َجيحِْب ُأمِّ

بِيَّاِن َمَع َوالَِدِتَِم  َديحْسمن ُقطحْ
. بِّ ِف َمأحَْواهمحْ ُأنحَْثى الدُّ

ْث َعْن! َتَحدَّ
َحَيَواَناِت  ُض الحْ لماذا َتبحْنِي َبعحْ
َمأحَْوى لِِصَغاِرَها َأوحْ َبيحِْضَها ؟ الحْ

39 َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

اأَلْسئَِلُة:  
ِذي َيبحْنِيِه لَِبيحِْضِه َأوحْ ِصَغاِرِه. َمأحَْوى الَّ َسمِّ َحَيَواًنا َوالحْ  ) 1 (

ِسَها ؟ َتنَِي بِنَفحْ َرِدَها لَِتعحْ َقاُت بُِمفحْ رَيَ ُك الحْ َ لاَذا ُتتحْ  )2( 

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
ََيَواَناِت، َوَتَتَكاَثُر ُكلُّ   ُك َجِيُع النََّباَتاِت َوالحْ   َتَتَحرَّ

َيَِّة. َكاِئنَاِت الحْ الحْ
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ََصابِِع ُمحَْتِلَفٌة. َبَصَمُت الحْ
ِدمحْ  َتخحْ ُانحُْظرحْ إَِل َأَصابِِعَك، اسحْ

َكَن. ًة إِنحْ َأمحْ َ َعَدَسًة ُمَكبِّ
َك. َع اْلَبْصَمِة َلَديحْ ْد َنوحْ َحدِّ

* ]سورة القيامة اآلية 4[

َحَلَقاٌت

ُمنحَْحنََياٌت

اَماٌت َدوَّ

َتْصِنيُف اْلَبَشِر  4-3

َخاِص َحَوَلَك . ُكلُُّهمحْ ُمَتَشاِبُوَن  َشحْ ُانحُْظرحْ إَِل الحْ
َواُن  ًضا، َفَألحْ َمَعَك َوَلِكنَُّهمحْ ُمَْتلُِفوَن َعنحَْك َأيحْ

ُعُيونِنَا ُمحَْتِلَفٌة.
 

تَِلَفاٌت.  ًضا ُهنَاَك اخحْ ٌة َوَلِكنحْ َأيحْ َساٌم ُمَتَشاِبَ َطحَْفاِل َأجحْ َلَدى َهُؤَلِء الحْ

َتِلَفاِن؟ ُمخحْ يحَْئاِن الحْ يحَْئاِن الحَْتَشاِبَاِن؟ َما الشَّ َما الشَّ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
 ُمَتَشابٌِه
َمٌة  َبصحْ

َبَياَناٌت

ُمحَْتِلٌف
دحْ َحدِّ

َعلماُت الَعدِّ

َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ 40

. ةٌ ْتَلِفَ ابِعِ خمُ َصَ تُ األْ امَ بَصَ
مْ  دِ تَخْ . اسْ ابِعِكَ اُنْظُرْ إِىلَ أَصَ

. نَ كَ ًة إِنْ أَمْ َ ربّ كَ ًة مُ سَ دَ عَ
. يْكَ دَ ةِ لَ مَ عَ الْبَصْ دْ نَوْ دِّ حَ

* [سورة القيامة اآلية ٤]

اتٌ لَقَ حَ

نَيَاتٌ نْحَ مُ

اتٌ امَ وَّ دَ

*﴾  ﴿ 

َيَّةُ ائِنَاتُ احلْ ٣  الكَ ٣٢

َتْصِنيُف اْلَبَشِر  ٣-٤

مْ  لُّهُ لَكَ . كُ وَ ينَ حَ رِ خَ اصِ اآلْ خَ َشْ اُنْظُرْ إِىلَ األْ
ًضا.  نْكَ أَيْ ونَ عَ ْتَلِفُ مْ خمُ كِنَّهُ لَ كَ وَ عَ ُونَ مَ اهبِ تَشَ مُ

. ةٌ ْتَلِفَ نَا خمُ يُونُ انُ عُ وَ أَلْ فَ

 . فَاتٌ تِالَ نَاكَ اخْ ًضا هُ لَكِنْ أَيْ َةٌ وَ اهبِ تَشَ امٌ مُ سَ الِ أَجْ َطْفَ ءِ األْ الَ ؤُ  هَ لَدَ

؟ انِ تَلِفَ يْئَانِ املخْ ا الشَّ ؟ مَ َانِ اهبِ يْئَانِ املُتَشَ ا الشَّ مَ

ِم ُمْفَرداٌت ِللتََّعلُّ
ابِهٌ تَشَ مُ
ةٌ مَ بَصْ
يَانَاتٌ بَ

ْتَلِفٌ خمُ
د دِّ حَ

اءٌ صَ إِحْ
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* [سورة القيامة اآلية ٤]

اتٌ لَقَ حَ

نَيَاتٌ نْحَ مُ

اتٌ امَ وَّ دَ

*﴾  ﴿ 

َيَّةُ ائِنَاتُ احلْ ٣  الكَ ٣٢

َتْصِنيُف اْلَبَشِر  ٣-٤

مْ  لُّهُ لَكَ . كُ وَ ينَ حَ رِ خَ اصِ اآلْ خَ َشْ اُنْظُرْ إِىلَ األْ
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اءٌ صَ إِحْ
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ْث َعْن! َتَحدَّ
تِي  تَِلَفاُت الَّ َما اِلخحْ

َنا ِبَا ؟  ُولِدحْ

4١ َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

َسَتْحتاُج إِل : 
َراٍق     َقَلِم َرَصاٍص  َوَرَقٍة    َحافَِظِة َأوحْ

َنشاُط 4-3

َبَياَناِت َجحُْع الحْ
فِّ َِع اْلَبَياَناِت َعنحْ ُزَمَلِئَك ِف الصَّ اِجحْ

ُسمحْ ُمَطًَّطا ُمَاثًِل َكَهَذا لَساَعَدتَِك .  ُارحْ

ْعِراالْسُم َلْوُن اْلَعْيَِلْوُن الشَّ
1.21ُبنِّيٌَّأْسَوُدَجاِسٌم

 ، محْ ، وُعُيوِنِمحْ َوُطوِلِ ِرِهمحْ ِن َشعحْ ِة ِبِمحْ َعنحْ َلوحْ َاصَّ َبَياَناِت الحْ فِّ َوالحْ َمَء ُزَمَلِئَك ِف الصَّ َعحْ َأسحْ اِجحْ

 

وِل اآلتي : ُمماثِِل لِلحَْجدحْ َوِل َعالماِت الَعدِّ الحْ َبَياَناِت َعَل َجدحْ ِص الحْ ُثمَّ َأححْ

ْعِر َأْشَقُرُبنِّيٌَّأْسَوُدَلْوُن الشَّ
اْلِْحَصاُء

723اْلَْجُموُع

اأَلْسئَِلُة:
نحَْساِن؟ ِ اِئَعُة ِعنحَْد الحْ ِ الشَّ َعيحْ َواُن الحْ ) 1 (  َما َألحْ

َخِريَن؟ َخاِص اآلحْ َشحْ بَِم َنَتَشاَبُه َمَع الحْ  )2(
َخِر؟ ِضنَا اآلحْ َتِلُف َعنحْ َبعحْ َكيحَْف َنخحْ  )3(

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َرى. َتِلُفوَن ِف ِصَفاٍت ُأخحْ َفاِت وَيحْ ِض الصِّ   َيَتَشاَبُه النَّاُس ِف َبعحْ

َها ُمحَْتِلَفٌة. ََصابِِع ُكلُّ  َبَصَمُت الحْ
. ِ َعيحْ ِن الحْ ِر، َوَلوحْ عحْ ِن الشَّ َتِلُف النَّاُس ِمنحْ َحيحُْث الطُّوِل، َوَلوحْ  َيحْ

الطُّوُل ) ِمْتٌ (
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نِيِف  َساِعدحْ ُمنَى َعَل َتصحْ
َن  ََيَواَناِت ِضمحْ الحْ

ِحيَحِة . ُموَعِة الصَّ َمجحْ الحْ

َحَيَواَناٌت 
َذاُت ِريٍش

َحَيَواَناٌت 
ٍو َذاُت َفرحْ

َحَيَواَناٌت َذاُت 
َحَراِشَف

ِة َتْصِنيُف اْلَكاِئَناِت اْلَحيَّ  5-3

َيََّة َأنحْ َيُكوَن  َكاِئنَاِت الحْ ُرُسوَن الحْ ِذيَن َيدحْ ُعَلَمُء الَّ َتاُج الحْ َيحْ
َن َمحُْموَعاٍت. ََيَواَناِت ِضمحْ َرُة َعَل َتْصنِيِف الحْ ُقدحْ ِمحْ الحْ  َلَديحْ

َوَر التَّالَِيَة:  َلِحِظ الصُّ
َحيَِّة. نِيِف الحْكاِئنَاِت الحْ - َناِقشحْ َمَع َزِميِلَك َكيحِْفيَّة َتصحْ

َواِحَدِة. ُموَعِة الحْ َمجحْ َعنَاِصِ ِف الحْ َ الحْ َتَرَكَة َبيحْ ُمشحْ َقواِسَم الحْ - ِصِف الحْ

ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
نِيٌف ُسَؤاٌلَتصحْ

َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ 42
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ْث َعْن! َتَحدَّ
ِة َمحُْموَعاٍت َتنحَْتِمي  إَِل َأيَّ

تِي  ََيَواَناُت َوالنََّباَتاُت الَّ الحْ
َل َمنحِْزلَِك. َتِعيُش َحوحْ

ََيَواَناِت  ٌر َهِذِه الحْ َجََع َبدحْ
ِغرَيَة. الصَّ

ِكنُُه  ححْ َمحُْموَعاٍت ُيمحْ َتِ اِقحْ
نََها. ُع َحَيَواَناتِِه ِضمحْ َوضحْ

نُُه ِمنحْ  اطحَْرححْ ُسَؤالً ُيَمكِّ
نِيِف َهِذِه  َتصحْ

ََيَواَناِت. الحْ

نَِحٌة ،  ُض َلُه َأجحْ َبعحْ الحْ
َخُر َليحَْس َلُه  ُض اآلحْ َبعحْ َوالحْ

ُجٌل َأرحْ

43 َيَُّة 3  الَكاِئنَاُت الحْ

َنشاُط 5-3

َجاِر َشحْ َراِق الحْ نِيُف َأوحْ َتصحْ
 

َن َمحُْموَعاٍت، َجاِر ِضمحْ َشحْ َراَق الحْ  َصنِّفحْ َأوحْ

ٍق. ُثمَّ َضعحْ ُكلَّ َمحُْموَعٍة ِف َطوحْ
 َسمِّ ُكلَّ َمحُْموَعٍة.

َراِق بَِطِريَقٍة ُمحَْتِلَفٍة ؟ َوحْ نِيُف الحْ َكانَِك َتصحْ َهلحْ َكاَن بِإِمحْ

اأَلْسئَِلُة:  
ِرُفَها ؟ َما ِهَي ؟ تِي َتعحْ ََيَواَناِت َوالنََّباَتاِت الَّ ) 1 (  ما َعَدُد َمحُْموَعاِت الحْ

َن َمحُْموَعاٍت ؟ ََيَواَناِت ِضمحْ نِيِف الحْ ُعَلَمُء إَِل َتصحْ َتاُج الحْ لاَذا َيحْ  )2(
ًبا َمًعا ؟ )3(  ِلَ َقدحْ ُتَصنُِّف َأَسًدا َوِذئحْ

ْمَت؟ َماَذا َتَعلَّ
َن َمحُْموَعاٍت. َيَِّة ِضمحْ َكاِئنَاِت الحْ ُع الحْ  ُيمِكنُنَا َوضحْ

ٍك. َتَ ُموَعاُت ف َقاِسٍم ُمشحْ  َتَتَشاَرُك الجحْ

َسَتْحتاُج إِل : 
َجاٍر ُمحَْتِلَفٍة    َأطحَْواٍق   َراِق َأشحْ  َمحُْموَعٍة ُمحَْتاَرٍة ِمنحْ َأوحْ

ٍة َ ُموَعاٍت     َعَدسٍة ُمَكبِّ ِمَياٍت لجحْ  َتسحْ
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َيَُّة 2  الَكاِئنَاُت الحْ 44

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ َتَحقَّ 6-3
َيَِّة  الحْ َكاِئنَاِت  الحْ ِمَيِة  َتسحْ َعَل  َها  َساِعدحْ َوِر.  الصُّ َهِذِه  َعَل  َماِجَدَة  ِكَتاُب  َتِوي  1   َيحْ

َيَِّة.  ِ الحْ َياِء َغريحْ َوالشحْ

َيَِّة. َكاِئنَاِت الحْ ُض َمَراِحِل َحَياِة الحْ َهُر ُهنَا َبعحْ 2  َتظحْ

َكِلَمِت لُِمَساَعَدتَِك. ِدمحْ َهِذِه الحْ َتخحْ ِملحْ ُكلَّ َسطحٍْر. اسحْ انحَْسخحْ َوَأكحْ   

َدِعِحَصاٌن فحْ ٌصَبيحُْض الضِّ رضيٌعَنبحَْتٌة يافعٌةُصوحْ  
َدٌع. ِضفحْ َأُبو ُذَنيحَْبةَ   ) أ (   

َدَجاَجٌة. )ب( َبيحَْضٌة     
َبالٌِغ. ٌل    طِفحْ )ج (   

َنبحَْتٌة صغرَيٌة   َرٌة    ) د (  َبذحْ
ٌر    َمهحْ )هـ( َصِغرُي الَفَرسِ  

ُك ؟ َتِقُد َأنَّ الََلُزوَن َيَتَحرَّ 3  لاَذا َتعحْ    

2

3

2

َتِقُد َأنَّ الََلُزوَن  َأعحْ
ِء وحْ َو الضَّ ُك َنححْ َيَتَحرَّ

َتِقُد َأنَّ الََلُزوَن  َأعحْ
َيبحَْحُث َعنحْ َصِديٍق

َيبحُْدو الََلُزوُن جاِئًعا
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45 َيَُّة 2  الَكاِئنَاُت الحْ

ََيَواَناِت. ِض الحْ َداَد ِصَغاِر َبعحْ ُح َأعحْ ِذي ُيَوضِّ َوَل الَّ َدحْ 4   َوَجَد َساِلٌ  َهَذا الحْ

َغاِراْلَحَيَواُن َأْعَداُد الصِّ
َنُب َرحْ 8الحْ
6الطُُّيوُر
نحَْساُن ِ 1 أو 2الحْ
َمُك َسحْ َبيحِْضالحْ آَلٌف ِمَن الحْ
َعنَاِكُب َبيحِْضالحْ ِمَئاٌت ِمَن الحْ

َغاِر ؟ َبِ َعَدٍد ِمَن الصِّ تاِج َأكحْ ِدَرُة َعَل إِنحْ َمقحْ َا الحْ ََيَواَناِت َلَديحْ َأيُّ الحْ ) أ ( 

َغاِر ؟ َداٌد َكبرَِيٌة ِمَن الصِّ ََيَواَناِت َأعحْ ِض الحْ لَِم َلَدى َبعحْ )ب( 

5   َهِذِه َنبحَْتٌة.   

َبِة لَِذِه النَّبحَْتِة ؟ َا َخَطٌأ بِالنِّسحْ ِئَلِة َصِحيَحٌة، َوَأيُّ َسحْ َأيُّ الحْ  
اُء ؟ َ َراٌق َخضحْ َهلحْ لَِذِه النَّبحَْتِة َأوحْ ) أ (   

َهاٌر ؟ َا َأزحْ َهلحْ َلَديحْ )ب(   
َهلحْ َهِذِه النَّبحَْتُة َشَجَرٌة ؟ )ج (   
ِمُل ثَِمَر التُّوِت ؟ َهلحْ َتحْ ) د (   

4
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8

8

ُيَغطِّْي َهَذا اْلِقْسُم ِمْن كَِتاِب التِّْلِميِذ َبْعَض َمَهاَراِت االْستِْقَصاِء اْلِعْلِميِّ اْلَجِديَدِة 
ابَِقِة.  ُفوِف السَّ ، وُتَضاُف إِلى اْلَمَهاَراِت اْلُمْكَتَسَبِة بالِفْعِل ِمَن الصُّ فِّ لـَِهَذا الصَّ

تاُجها. جوُع إَِلى َهِذِه الَمَهاَراِت ِحيحَْن َتححْ َيِجُب َعَليحَْك الرُّ

َل. َعحْ ََراَرِة ِمَن الحْ ِسكحْ  ِميحْزاَن الحْ َأمحْ

اِئِل لِِقَراَءِة  ُعلحِْويِّ ِمَن السَّ ِء الحْ ُزحْ َو الحْ َتَوى َعيحْنَيحَْك َنححْ َضعحْ ُمسحْ
َياِس. الحِْقحْ

ََراَرِة َسَيُقوُم  ََراَرِة؛ ِلَنَّ ِميَزاَن الحْ حِْسكحْ ُمستوَدَع ِميَزاِن الحْ َل ُت
بِِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة َأَصابِِعَك.

✘

ُة اْسِتْخَدامِ  ِميَزاِن اْلَحَراَرِة ِلِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة اْلَهَواِء َكْيِفيَّ

َضْع ُمْسَتَوى َعْينَْيَك ِعنَْد اْلُجْزِء 
اْلُعْلِويِّ ِمَن اْلَغَرِض لِِقَراَءِة اْلِمْقَياِس.

ُكْن َحِذًرا. فِي َكثِيٍر ِمْن اأْلَْحَياِن، ال َيُكوُن 
ْفُر َعَلى ُمْسَتَوى َطَرِف اْلِمْسَطَرِة. الصِّ

44

77

33

66

22

55

11
00

ُة اْسِتْخَداِم اْلِمْسَطَرِة َكْيِفيَّ

َمَهاَراُت االْسِتْقَصاِء الِعْلِميِّ

َصاِء الِعلحِْمي46ِّ تِقحْ َمَهاَراُت السحْ
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47 َصاِء الِعلحِْميِّ تِقحْ َمَهاَراُت السحْ

ِر. فحْ ِكيِّ َعَلى الصِّ ُبرحْ نحْ ِميَزاِن الزُّ َر الحْ بِطحْ ُمَؤشِّ اضحْ

ِميَزاِن  ُمَراَد ِقياُسُه َعَلى َخطَّاِف الحْ َء الحْ يحْ َضِع الشَّ
. ِكيِّ ُبرحْ نحْ الزُّ

َياَس. ِمقحْ َرأِ الحْ ِر، َواقحْ ُمَؤشِّ َتَوى َعيحْنَيحَْك ِعنحَْد الحْ َضعحْ ُمسحْ

6

0

1

2

3

4

5

ن

ْنُبْرِكيِّ ُة اْسِتْخَداِم اْلِميَزاِن الزُّ َكْيِفيَّ

0

1

2

3

4

ن6

5
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َصاِء الِعلحِْميِّ تِقحْ َمَهاَراُت السحْ 48

ْبَتِة َمَع  ُطْوُل النَّ
ْنِتيِمْتِر  اْلَماِء ِبالسَّ

ْبَتِة  ُطْوُل النَّ
ْنِتيِمْتِر ِبُدوِن اْلَماِء ِبالسَّ

84

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1

0
َنبحَْتٌة بِدوِن َماٍء َنبحَْتٌة َمَع الَماِء

ِ ِمْت
تِي نْ

لسَّ
ِة بِا

ْبَت لنَّ
ُل ا

طو

َعُموِد  َل الحْ ُسمحْ َخطًّا ِفحْ َأعحْ ُل ُكلِّ َعُموٍد. ُارحْ َقاُم َكمحْ ُطوحْ َرحْ َك الحْ َوِل، ُتحِْبُ َدحْ ُانحُْظرحْ ف الحْ
َطَرًة. ِدمحْ ِمسحْ َتخحْ ِل. اِسحْ َوَّ الحْ

ْمِثيِل الَبَياِنيِّ ِباأَلْعِمَدِة َتاِئِج ِبَواِسَطِة التَّ ُة َتْقِديِم النَّ َكْيِفيَّ
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49 َصاِء الِعلحِْميِّ تِقحْ َصاِء الِعلحِْميَِّمَهاَراُت السحْ تِقحْ 49َمَهاَراُت السحْ

َنبحَْتٌة َمَع الَماِء   َنبحَْتٌة بُِدوِن َماٍء   

   َنبحَْتٌة بُِدوِن َماءٍ                   َنبحَْتٌة َمَع الَماِء  

َطَرًة. ِدمحْ ِمسحْ َتخحْ ِل. اِسحْ َوَّ َعُموِد الحْ ُسمحْ َجانَِبي الحْ ُارحْ

ِسها. ِريَقِة َنفحْ َعُموَد الثَّاِنَ بالطَّ ُسِم الحْ ُارحْ

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1

0

ِ ِمْت
تِي نْ

لسَّ
ِة بِا

ْبَت لنَّ
ُل ا

طو
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0

ِ ِمْت
تِي نْ

لسَّ
ِة بِا

ْبَت لنَّ
ُل ا

طو
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َطَلَحاِت ُمصحْ َقاُموُس الحْ

َقاُموُس الُمْصَطَلَحاِت

رقم الصفحة

41 ُن كلُّ  موعاٍت، َوَتَتَكوَّ ِم ُخطوٍط في َمجحْ َطريَقُة عدٍّ بَِرسحْ
َسِة ُخطوٍط. موَعٍة ِمن َخمحْ َمجحْ

 : َعدِّ َعلماُت الحْ

16 َوَتثحْبيِت   ، َفَقطحْ واحٍد  َشيٍء  ييِر  بَِتغحْ تِباٍر  اخحْ في  ُم  التََّحكُّ
َرى. الُمَتغيَّراِت الُخحْ

َتباٌر َعاِدٌل: اخحْ

35 ِة. َحيويَّ َعمليَّاِت الحْ َدى الحْ َفَضلِت، َوُهَو إِححْ التََّخلُُّص ِمَن الحْ َراُج: اِلخحْ

14 ُبذوُر. ُن فيِه الحْ ٌء ِمَن النََّباِت َتَتَكوَّ ُجزحْ َهاُر: الَزحْ

16 ٍء معيٍَّن. ِرَفِة َشيحْ ِرَبٍة لَِمعحْ تِباٍر َأوحْ َتجحْ ِقَيُام بِاخحْ الحْ تِقَصاُء: السحْ

20 َصاٍء. تِقحْ َتِشُفَها ِعنحَْد إِجَراِء اسحْ تي َتكحْ النَّتاِئُج الَّ تِنَتاُج: السحْ

24 ُبروتيِن. َأَحُد َمصاِدِر الحْ َماُك: الَسحْ

17 باًبا لِـ ... كرحْ َأسحْ اذحْ : َرححْ اشحْ

35 موعاٍت. َضِع الَشياَء فِي َمجحْ : ِرزحْ افحْ

14 ِغذاِء َلُه. ؤوٌل َعنحْ ِصناَعِة الحْ ُجزٌء مَن النَّباِت َمسحْ َراُق: الَوحْ

36 ا كاِمًل. كاِئٌن َحيٌّ َنَما ُنموًّ َبالُِغ: الحْ

24 ُم اِلنحْساِن لِلنُّموِّ  ِدُمَها ِجسحْ َتخحْ تِي َيسحْ اَلطحِْعَمُة الَّ
َماِك(. )كاللُحوِم والَسحْ

ُبروتِينَاُت:  الحْ

50
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5١ َطَلَحاِت َقاُموُس الحْصحْ

40 ُخطوٌط َعَلى َأطحَْراِف الََصاِبِع. َبَصَماُت الَصابِِع:

41 داٍد َأوحْ َحقاِئَق. لوماٌت ِعباَرٌة َعنحْ َأعحْ َمعحْ الَبياَناُت:

39 ِع  َوضحْ َأوحْ  غاِر،  الصِّ بِولَدِة  ُة  َخاصَّ الحْ ُة  َحيويَّ الحْ َعَمليَُّة  الحْ
بُذوِر. َبيِض، َأوحْ إِنحْتاِج الحْ الحْ

التَّكاُثُر:

16 ُدُث. تي َقدحْ َتححْ ياِء الَّ ُر بِِعنايٍة في الَشحْ ُتَفكِّ ُع: َتَتوقَّ

16 ُعُف. ِقُد َنَضاَرَتَها َوَتضحْ َتفحْ ُبُل: َتذحْ

42 ُموَعاٍت. ِضَها فِي َمجحْ ُمتشابهِة َمَع َبعحْ ُع الَشياِء الحْ َوضحْ نِيُف: التَّصحْ

37 طِي الطََّعاَم. ُتعحْ ي: ُتغذِّ

26 ِغذاِء لِلنُّموِّ  ُحُصوِل َعَلى الحْ ُة بِالحْ َخاصَّ ُة الحْ َحَيويَّ َعَمِليَُّة الحْ الحْ
ِة. حَّ ِحفاِظ َعَلى الصِّ َوالحْ

ذيُة: التَّغحْ

30 بَِك َتزيُد. َعَة َنَبضاِت َقلحْ َعُل ُسرحْ ِقياُم بَِحركاٍت َتجحْ الحْ ياِضيَُّة: التَّماريُن الرِّ

18 ٍء. اِئَل بُِبطحْ َرُب السَّ َتشحْ : َتصُّ َتمحْ

20 ُح  داِم الََعِمَدِة )يوضِّ تِخحْ ِرُض َنتاِئَج  بِاسحْ ثيٌل َبيانيٌّ َيعحْ َتمحْ
ِة بِِه(. َخاصَّ َم النََّتيَجِة الحْ ُطوَل ُكلِّ َعموٍد َحجحْ

َبيانِيُّ  ثيُل الحْ التَّمحْ

ِمَدِة: بِالَعحْ

35 َئَتيِن َوُخروِجِه ِمنحُْهَما. َهواِء إِلى الرِّ ُدخوُل الحْ ُس: التَّنَفُّ

14 ك َشيحًْئا. ُتحرِّ َتنحُْقُل:
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52

َطَلَحاِت52 ُمصحْ َقاُموُس الحْ

35 ُن ُقُدراُتَها. ُبُر وَتَتَحسَّ َتكحْ َتنحُْمو:

14 َبِة. َماِء ِمَن التُّرحْ تصاِص الحْ ٌء من النَّباِت يقوُم بَِتثحْبيتِه وامحْ ُجزحْ الحُْجذوُر:

27 َرِر. ُضُه لِلضَّ ا ُيعرِّ ِم اِلنساِن ِممَّ ُص الحْماِء فِي ِجسحْ َنقحْ َجَفاُف: الحْ

40 َم. ُكرحْ اسحْ اذحْ : دحْ َحدِّ

24 َحَيواناُت. ٌء ِمَن النَّباِت َينحْمو لَِيأحُْكَلُه اِلنحْساُن َوالحْ ُجزحْ راواُت: الحَْخضحْ

20 داُر ُسخوَنِة شيٍء أو ُبروَدتِه. ِمقحْ َحَراَرِة: َدَرَجُة الحْ

24 موَعٌة ِغذاِئيٌَّة ل َيِجُب َأنحْ َنأحُْكَل ِمنحْها الَكثيَر. َمجحْ هوُن: الدُّ

14 زاِئِه. ٌء ِمَن النَّباِت َينحُْقُل الماَء إِلى َجميِع َأجحْ ُجزحْ اُق: السَّ

28 ُمها لِتوِضيِح َما حدَث. ِكتاَبُة النَّتائِج أو َرسحْ  : لحْ َسجِّ

15 راِض. بِحالٍة َجيَّدٍة وَخالِيٌة ِمَن الَمحْ ليَمُة: السَّ

43 ِرَفُه. ُكُر فيَها َما ُتِريُد َأنحْ َتعحْ َلٌة َتذحْ ُجمحْ ؤاُل: السُّ

27 ُعُر بِه فِي َرأحِْسَك. َألٌم َتشحْ داُع: الصُّ

39 َحيواناِت. ِصغاُر الحْ غاُر: الصِّ

35 . ُهمحْ َتِملحْ ُنموُّ لمحْ َيكحْ ِصغاٌر:

24 ٍل. َتاُجَها اِلنحْساُن للحْقياِم بَأيِّ فِعحْ َيححْ الطَّاَقُة:
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53 َطَلَحاِت 53َقاُموُس اُلصحْ

35 تي َتقوُم بَها َجميُع الكاِئناِت الَحيَِّة. َعمليَّاُت الَّ الحْ ُة: َحَيِويَّ َعمليَّاُت الحْ الحْ

15 َغيحُْر صالَِحٍة َوَمريَضٌة وفاِسَدٌة . َغيُر َسليَمٍة:

24 ُلَها. ِكُن َأكحْ فواِكِه ُيمحْ ُض الحْ ِهَرِة، َوَبعحْ ُمزحْ ٌء مَن النَّباتاِت الحْ ُجزحْ فاِكَهُة: الحْ

24 ُبروتيِن. َأَحُد َمصادِر الحْ اللُّحوُم:

40 ُجِه وَلِكنحْ َليحَْس ُكلَُّها. ِض الَوحْ ُمَتماثِلُوَن في َبعحْ ُمَتشابِهوَن: الحْ

40 َغيحُْر ُمَتشابهيَن. َتِلفوَن: ُمخحْ الحْ

20 َحرارِة. َدُم لِقياِس َدَرَجِة الحْ َتخحْ ِجهاٌز ُيسحْ َحراَرِة: ِمقياُس الحْ

29 فِي  َدُم  َتخحْ َمذاٌق لِذٌع، وُتسحْ لَها  َصِغيرٌة  بيضاُء  بلَّوراٌت 
ِي الطَّعاِم. َطهحْ

ِملحُْح: الحْ

24 َتوي َعلى َلَبٍن. َأطحِْعَمٌة َتححْ باِن: ُمنحَْتجاُت الَلحْ

29 ثحْ َعِن الحَْموضوِع وَشاِركحْ َأفحْكاَرَك َعنحْه َمَع ُزملِئَك. َتَحدَّ : ناِقشحْ

20 ِربٍة. تِباٍر َأو َتجحْ ٌة بِاخحْ ُملَحظاٌت َوِقياساٌت خاصَّ النَّتاِئُج:

24 َم اِلنحْساِن بالطَّاَقِة. َأطحِْعَمٌة َتُمدُّ ِجسحْ اُت: النَّشويَّ

26 تي َنأحُْكُلَها. الَطحِْعَمُة الَّ : ِغذائيُّ النِّظاُم الحْ
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