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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة : 
يأتي كتاب المستوى األول – الفئة ) ب ( لمرحلة التعليم األساسي بحلته الجديدة  ومضامينه 
المعاصرة من مفاهيم تتعلق بالعلوم ، راعينا فيه تسلسل الموضوعات ، وتبسيط المادة العلمية 
المقدمة بحيث تتناسب مع النمو العقلي للمتعلم ؛ما يساعد على التركيز ، والمتابعة ووضوح 

الرؤية. 
يتضمن الكتاب خمس وحدات و هي:  

الوحدة األولى : جسم اإلنسان وصحته.
الوحدة الثانية : استكشاف الحيوانات.

الوحدة الثالثة : النباتات.
الوحدة الرابعة  : األرض و الفضاء.

الوحدة الخامسة : الكهرباء و المغناطيس.
الكتاب على وسائل إيضاح مختلفة من الصور، والمخططات ، واألشكال       يحتوي 
الرسوم والخرائط المفاهيمية مرتبطة بالمحتوى ، إضافة إلى أنشطة و تجارب علمية 
تتطلب مهارات و سلوكيات مثل :  الدقة في أخذ الملحوظات ، واحترام المواعيد     
والتعلم التعاوني ضمن فريق واحد أو مجموعة وحل المشكالت ووضع الحلول لها، 

واتخاذ القرار. 
و أملنا أن نكون قد وفقنا في تطوير تعليم النشئ و تحديث أساليب التعلم . 

المؤلفون           
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الفهرس
الصفحةالمحتوى

8الوحدة األولى : جسم اإلنسان وصحته

الفصل األول : جسم اإلنسان وأقسامه

9الدرس األول : جسمي

11الدرس الثاني : سالمة جسمي

الفصل الثاني : الحواس الخمس

12الدرس األول : أرى بعيني

15الدرس الثاني : الضوء في حياتنا

17الدرس الثالث : أسمع بأذني

20الدرس الرابع : المنابع الصوتية والضجيج

22الدرس الخامس : أشم بأنفي

24الدرس السادس : أتذوق بلساني

26الدرس السابع : أحس بجلدي

29الدرس الثامن : األشياء من حولنا

الفصل الثالث : صحتي وسالمتي 

31الدرس األول : صحتي 

33الدرس الثاني : سالمتي 

الفصل الرابع : الغذاء فوائده وتلوثه 

ُل : فوائُد الغذاِء وأهميُة تنوِعِه 35الدرُس األوَّ

38الدرس الثاني : تلوث الغذاء                 

42الوحدة الثانية : استكشاف الحيوانات

الفصل األول : موطن الحيوانات وتنوعها

43الدرس األول : الكائنات الحية والمكونات غير الحية

44الدرس الثاني : تنوع الحيوانات وموطنها

الفصل الثاني : الحركة في حياتنا
46الدرس األول : األجسام الساكنة واألجسام المتحركة

47الدرس الثاني : القوة تحرك األجسام
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الصفحةالمحتوى
49الدرُس الثالث : حركُة الحيواناِت

الفصل الثالث : حجم الحيوان وكساؤه ونمط غذائه

51الدرس األول : حجم الحيوان وشكله

52الدرس الثاني : غطاء أجسام بعض الحيوانات وأهميته

54الدرس الثالث : نمط غذاء الحيوان

الفصل الرابع : اإلنسان والحيوانات 

55 الدرس األول : الحيوانات األليفة والحيوانات البرية
الدرس الثاني : بعض فوائد الحيوانات وبعض الحيوانات 

الضارة لإلنسان
56

الفصل الرابع : تكاثر الحيوانات ونموها 

58الدرس األول : تكاثُر الحيواناِت 

60الدرُس الثاني : نمُو الحيواناِت 

62الدرُس الثالث : المحافظُة على الحيواناِت والعنايُة بها

الوحدة الثالثة : النباتات

الفصل األول : أجزاء ووظائف النبات

ل : أجزاء النبات و أشكاله 65 الدرُس األوَّ

67الدرُس الثاني : وظائف الجهاز اإلعاشي للنبات 

الفصل الثاني : تكاثر النباتات الزهرية

ُل : مراحُل نموِّ نباِت الفاصولياِء 68الدرُس األوَّ

71 الدرُس الثاني : طرُق أخرى لتكاثِر النباِت

الفصل الثالث : زراعة النبات والعناية به 

72الدرُس األول : زراعُة النباتاِت وطرائق حمايتها 

74الدرس الثاني : العناية بالنبات

 الفصل الرابع : فوائد النبات 

76الدرس االول: بعض فوائد النباتات )مصدر للغذاء والزينة (
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الصفحةالمحتوى
78الدرس الثاني : بعض فوائد النباتات ) مصدر للصناعة(

80الوحدة الرابعة : األرض والفضاء

الفصل األول : الموارد الطبيعية

81الدرس األول : الموارد الطبيعية 

83الدرُس الثاني : الهواُء وملوثاتُه

85 الدرُس الثالث : مصادُر الماِء وملوثاته 

88الدرُس الرابع : الغيوُم ودورُة الماِء في الطبيعِة

90الدرُس الخامس : أهميُة التربِة وملوثاتها

الفصل الثاني : األرض والسماء

92الدرُس األول : األرُض والشمُس

94الدرُس الثاني : الجهاُت األربُع 

95الدرُس الثالث : القمُر

الفصل الثالث : الطقس

97الدرس األول : المنابع الحرارية

99الدرس الثاني : أنواع الطقس 

100الدرُس الثالث : الفصول األربعة

الفصل الرابع : المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة

102الدرس األول : المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة 

103الوحدة الخامسة : الكهرباء و المغناطيس

ُل : الكهرباء واستخداماتها وترشيدها الفصل األوَّ

ُل : الكهرباء في حياتنا 104الدرس األوَّ

105الدرُس الثاني : بعُض مصادِر الكهرباِء

106الدرُس الثالث : مخاطُر العبِث بالكهرباِء

107الدرُس الرابع : ترشيد استهالك الكهرباِء

الفصل الثاني : المغناطيس

ُل : أشكاُل المغناطيِس واستخداماته 108الدرُس األوَّ
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الوحدُة األولَى

جسُم اإلنساِن وصحُتُه

الفصُل األّوُل : جسُم اإلنساِن وأقساُمه
الفصُل الّثاني : الحواسُّ الخمُس 
الفصُل الّثالُث : صّحِتي وسالمِتي

الفصل الرابع : الغذاء فوائده وتلوثه



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

9

الفصُل األّوُل
الّدرُس األّوُل  

ورِة اآلتيِة وأتعلَُّم أقساُم ِجسِمي: أنظُر إلى الصُّ

وِر اآلتيِة وأالحظ كيف أَنُمو وأَتغيَُّر: أنظُر إلى الصُّ

كْنُت طفاًل رضيعاً ازداَد طولِي ووزِني فأصَبْحُت ُغالماً وعنَدما أنمو أكثَر أصبُح  شاّب               

الجذع

الرأس

الطرف العلوي

الطرف السفلي

يتكوُن جسمي مْن رأٍس و جذٍع و أطراٍف

ِجسِمي



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

10

وِر اآلتيِة وأجيب : أنظُر إلى الصُّ

ورِة مْن حيُث أقساِم الجسِم؟ بماذا يتشابُه األطفاُل في هذِه الصُّ

يتشابُه أفراُد البشِر بأقساِم الجسِم  وهي رأٌس و جذٌع وأطراٌف

مراجعُة الدَّرِس :

أشيُر إلى أقساِم ِجسِمي و أسّميها .

ورَة الّتي تمثُِّل ُعمِري : أحيُط الصُّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

11

أحافُظ على نظافِة مدرستي ومرافِقها ألحافُظ على سالمِة جسِمي

أحافُظ على نظافِة بيتي ألعُب  في أماكَن آمنٍة 

الفصُل األّوُل
الّدرُس الّثاني  

سالمُة جسِمي

وَر اآلتيَة وأتعلم كيف أحافَظ على سالمِة جسِمي: أالحُظ الصُّ

مراجعُة الدَّرِس :

ورِة الّتي تدلُّ على المكاِن اآلمِن للّعِب :  أضُع إشارَة √ تحَت الصُّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

12

الفصُل الّثاني
ل   الّدرُس األوَّ

أَرى بعيِني    

ورِة اآلتيِة ثمَّ أعبُِّر شفوياً عْن ألواِنها وأشكالِها: أنظُر إلى الصُّ

ؤيِة نميُِّز بها األلواَن واألشكاَل ِة الرُّ العيُن عضُو حاسَّ

 أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة وأجيُب :
ي األعضاء الملحقة بالعين :  ـ أسمِّ
ي األجزاء الخارجية للعين :   ـ أسمِّ

ـ األعضاء الملحقة بالعين : الحاجبان  
واألهداب 

ـ األجزاء الخارجية : القزحية )الجزء 
الملون( ، البؤبؤ ،  بياض العين .



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

13

تختلف ألوان القزحية من شخص آلخر.

ال أنظر إلى الشمس أو الضوء الساطع ألنه يؤذي العين

أضُع النظارة عند الحاجة   أزور طبيب العيون بشكل دوري
 وعند المرض

ي ألوان القزحية : أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأسمِّ

أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم كيَف أعتني بعيني ؟:



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

14

        استعمل مندياًل نظيفاً                    أجلس أمام التلفاز على بعد مناسب

حيَِّة المناسبة ِة عيَنّي بممارسِة القواعِد الصِّ أحافُظ على صحَّ

مراجعُة الدَّرِس :

حيح :  لوك الصَّ وِر الّتي تمثُِّل السُّ 1- أضُع إشارَة  √ تحَت الصُّ

2- أصُل بيَن الكلمة وما يناسبها في الصورة اآلتية :

        القزحيَّة

        الطبقة الصلبة

        البؤبؤ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

15

وِء         مُس والَبرُق والنَّاُر مصادُر طبيعيٌَّة للضَّ الشَّ

وِء مْن ُصنِع اإلنساِن  الِمصباُح الكهرباِئيُّ مصدٌر للضَّ

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الثَّاني  

الّضوُء في حياِتنا    

وَر اآلتيَة : أالحُظ الصُّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

16

الّضوُء ضروريٌّ في حياِتنا

الضوء ضروري لرؤية األجسام

الّضوُء ضروريٌّ للكائناِت الحيَِّة

أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة وأجيُب 
هل نستطيع رؤية األرنب بدون ضوء المصباح ؟

مراجعُة الدَّرِس :

1- أجب شفوياً تخيل حياتنا دون ضوء ماذا يحصل ؟

2- أضع خطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكّل مما يأتي :

الماءالضوءالهواءالشمس تعطينا

الخشبالتربةالكهرباءالطبيعةمن مصادر الضوء

الظالماإلضاءةال نستطيع رؤية األجسام في حالة



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

17

ِة السمع نميز فيها الصوت القوي من الصوت الضعيف و نحّدد جهته األذُن عضُو حاسَّ

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الّثالث  

أسمُع بأُذِني

أالحُظ الصوَر وأجيُب :
كيف أميز الصوت القوي من الصوت الضعيف؟

ُد جهة الصوت؟ هل أستطيع أن أحدِّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

18

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم كيَف أعتني بأذني ؟  

أزور الطبيب بشكل دوري وعند المرض الشديد          أحمي أذني عند البرد

 ال أدخل األجسام الصلبة في أذني              أفتح فمي عند سماع األصوات القوية

األصوات القوية والبرد الشديد تسبب ألماَ في األذن

بالعين واألذن نتواصُل مع اآلخرين وندرك ما حولَنا



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

19

مراجعُة الدرِس :

1- أكتُب كلمة  أذن

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

ُل وما يناسبها من الصور في العمود الثاني : 2- أصُل العبارة في العمود األوَّ

العمود الثانيالعمود األول                                          

الصوت الذي يزعجني

الصوت الذي يريح أذني

عضو حاسة السمع

أبتعد عن البرد للمحافظة على صحة أذني



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

20

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الّرابع 

المنابُع الصوتيُة والضجيُج

وِت :    ُف بعَض مصادِر الصَّ ور وأتعرَّ أالحُظ الصُّ

وِت :اإلنساُن والعصفوُر والبوُق والقطاُر.  بعُض مصادِر الصَّ

األصوات منها: القوي ومنها الضعيف.

ُد صفة الصوت في كل صورة: أحدِّ

صوت ضعيفصوت قوي



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

21

األصوات القوية تسبب الضجيج وتؤذي األذن .

ماذا تسبب األصوات القوية لإلنسان ؟

مراجعُة الدرِس :

1- أمأُل الفراَغاِت بالكلماِت المناسبِة :

    قوي ، األذن ، الحيوان ، الضجيج .

- من مصادر الصوت ، اآلالت الموسيقية و اإلنسان و .............

- نسمع األصوات بوساطة .............

- صوت الرعد .............

- األصوات القوية تسبب .............

2- أحيُط بخطٍّ صورَة الحيواِن ذي الصوت األقوى :



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

22

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الخامس  

أشمُّ بأنِفي

وَر اآلتيَة وأجيُب : أالحُظ الصُّ
 ما العضو الذي أشم به ؟

من أين يدخل الهواء عند التنفس ؟

وائِح يدفئ األنف هواء التنفس وينقيه. مِّ وتمييِز الرَّ ِة الشَّ األنُف عضُو حاسَّ

أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم طرق العناية بصحة أنفي:

           أستعمل مندياًل نظيفاً                    أزور الطبيب عندالمرض 



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

23

            أضُع الكمامَة حيَن الحاجِة

مراجعُة الدَّرِس : 

أكتُب كلمة :   أنف  ..............

حيح : لوك الصَّ وِر الّتي تمثُِّل السُّ أضُع إشارَة √ تحَت الصُّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

24

الفصُل الثَّاني
الّدرُس السادس  

ُق بلساِني أتذوَّ

أالحُظ الصور وأتعرف أنواع الطعوم:

أالحُظ الصوَر وأتعرف على الحليمات الذوقية:

ُق به: الحلَو والحامَض والمالَح والمرَّ .      ِق. نتذوَّ ِة التَّذوُّ اللِّساُن عضُو حاسَّ

الحليمات الذوقية



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

25

وظائف اللسان : النطق والتذوق ويساعدنا على بلع الطعام .

يؤدي التدخين إلى ضعف حاسة التذوق.

أالحُظ الصوَر وأذكر وظائف اللسان :

مراجعُة الدَّرِس :
عام : أضُع إشارَة × في المربَِّع المناسِب لنوِع مذاِق الطَّ

  

مرمالححامضحلو

×



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

26

الفصُل الثَّاني
الّدرُس السابع  

أحسُّ بجلِدي

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأبيُّن ماذا يغطي الجسم؟

يغطي الجلد الجسم ويحميه من دخول الجراثيم 

ِة اللَّمِس وتمييِز ملمِس األشياِء وحرارِتَها. الجلُد عضُو حاسَّ

ي اإلحساسات الجلدية : أنظر إلى الصورة اآلتية وأسمِّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

27

ابوِن أعتني بنظافِة جسِمي باستخداِم الماِء والصَّ

وِر اآلتيِة  وأتعلَُّم : أنظُر إلى الصُّ

أالحُظ الصوَر اآلتيَة :
ي بعض األمراض الناتجة عن عدم نظافة الجلد : أسمِّ

                             مرض الجرب              القشب ) تشقق الجلد (

مراجعُة الدَّرِس :

1- أكون من الكلماِت اآلتيَة جملة تدل على وظيفة الجلد :             

     الجلد  ، اللمس ، عضو ، حاسة .

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



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

28

ورِة والكلمِة المناسبِة لها : 2- أِصُل بيَن الصُّ

قاٍس

طري 

3- أحيُط الكلمَة التي تدلُّ على الصورِة :

     الجلد  ،  األذن   ،   األنف  ،  العين .



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

29

وِر اآلتيِة  وأتعلَُّم أنظُر إلى الصُّ

وِر اآلتيِة  وأتعلَُّم : أنظُر إلى الصُّ

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الثامن  

األشياُء مْن حولِنا

نفرُز األشياَء حسَب  لوِنها وشكلِها.

نفرُز األشياَء إلى : صلٍب وسائٍل وغاٍز.



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

30

أالحُظ الصوَر اآلتيَة :

      ماء صلب )جليد(                 ماء سائل                      بخار الماء

كِل اآلتي : - أحيُط كلَّ صورٍة لونُها أصفٌر في الشَّ

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

للمادة ثالث حاالت : غاز ، سائل ، صلب

السائلة  المادة  نسخن  وعندما  سائل  إلى  تتحوَل  الصلبة  المادة  نسخن  عندما 
بالتبريد. البخار  ويتكاثف  بالتبريد  السائل  يتجمد  وبالعكس  بخار  إلى  تتحوَل 

مراجعُة الدرِس :

1- أمأُل الفراَغ بالكلمِة المناسبِة من الكلمات اآلتية :

         صلب  ،  غاز  ،  سائل .



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

31

أحافُظ على صّحتي بممارسِة الرياضِة والراحِة والنوِم والغذاِء الصّحيِّ 

الفصُل الثالث
الّدرُس األّول  

صّحتي

وِر اآلتيِة    : أنظُر إلى الصُّ

وَر اآلتيَة وأتعرف على بعض األمراض: أالحُظ الصُّ

الجدري                                         الحصبة              

  النكاف                                         الكساح



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

32

وِر اآلتيِة  وأتعلَُّم : أنظُر إلى الصُّ

الغذاُء الصّحيُّ واللقاُح يحمياننا من اإلصابِة بالمرِض

عايَة الصحّيَة م لنا الرِّ المراكُز الصحّيُة تقدِّ

مراجعُة الدَّرِس :

ورِة الّتي تعبُِّر عْن المرِض في العمود األول والصور التي  - أِصُل بخطٍّ بيَن الصُّ

تعبر عن طريقِة الوقايِة منُه في العمود الثاني:



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

33

الفصُل الثالث
الّدرُس الثَّاني 

سالمِتي 

وِر اآلتيِة  : أنظُر إلى الصُّ

تُوضُع األدويُة في صيدليِة المنزِل

وِر اآلتيِة  وأتعلَُّم : أنظُر إلى الصُّ

             ال أعبُث بالدواِء                        أتناوُل الدواَء عنَد المرِض         

أطلُب المساعدَة عنَد عبوِر الشارِع          أتقيُّد بإشارِة المروِر الضوئيِة للمشاِة



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

34

ارَع مْن ممرِّ المشاِة أعبُر الشَّ

مراجعُة الدَّرِس :

حيِح : لوِك الصَّ ورِة الّتي تعبُِّر عن السُّ  أضُع إشارَة √ تحَت الصُّ

حيِح : لوِك الصَّ ورِة الّتي تدلُّ على السُّ  أضُع إشارَة √ تحَت الصُّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

35

الفصُل الرابع
ُل   الّدرُس األوَّ

فوائُد الغذاِء وأهميُة تنوِعِه

فائدة:

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب :
ماذا يأكل األطفال ؟

 الغذاء متنوع : اللحوم ، والبقول ، والحبوب ، والحليب ، واألجبان ، والزيوت  
والفواكه  ، والخضار . 

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:
هل يحتاج جسمك لجميع أنواع الغذاء ؟

  اللحوم والبيض والبقول تفيد في بناء الجسم ونموه

ينصح بعدم تناول األغذية 
الملونة بملونات صناعية



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

36

الحليب  واللبن والبيض والجبن تقوي األسنان والعظام

الخبز والحبوب والزيوت والدهون تمد الجسم بالطاقة

الخضر والفواكه تقوي الجسم وتبعد عنه المرض 

يحتاج الجسم إلى جميع األنواع الغذائية لينمو ويبقى معافى .
يزود الغذاء الجسم بالطاقة الالزمة للقيام بجميع النشاطات.



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

37

 مراجعُة الدرِس :                                                                                                                     
1- أصل بين العبارة والصورة المناسبة لها :

اإلفراط في تناول الخبز واألرز والحبوب يسبب :

نقص في تناول الحليب ومنتجاته يسبب :

2- بمساعدة األهل أبحث في الشابكة إن أمكن عن نوع من الخضر التي نأكلها 
وأبيِّن فائدته.   

الكساح

السمنة



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

38

الفصُل الرابع
الّدرُس الثَّاني  

تلّوُث الغذاِء

ي ملوثاِت الغذاِء: أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأسمِّ

   رش المزروعات بالمبيدات الحشرية         ري المزروعات بالمياه الملوثة

تنقل بعض الحيوانات كالذباب والصراصير والفئران الجراثيم الممرضة للغذاء

 تلوث الغذاء : احتواء المواد الغذائية على جراثيم أو مواد سامة كالمبيدات
                  الحشرية . 



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

39

تناول الغذاء الملوث بالجراثيم و بيوض الديدان الطفيلية  يسبب أمراضاَ مثل 
الكوليرا والتيفوئيد واإلسهال والديدان الطفيلية.

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم :
كيَف نزيل التلوث من الطعام ونحميه ؟

          نتناول اللحوم بعد طبخها جيداً.              أشرُب الحليَب المغليَّ  .                 



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

40

  أغسُل الخضَر والفواكَه قبَل أكلِها .                        نضُع األطعمَة في الثَّالجِة             

نحافُظ على نظافِة  
األواني والمطبخ                        

نضع مخلفات المنزل
 في أكياس مغلفة

راِب تحمينا مَن األمراِض عاِم والشَّ نظافُة الطَّ



لى
ألو

ُة ا
حد

الو

41

مراجعُة الدرِس :

1- أمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة :
    أكلها  ،  تلوث الغذاء  ،  اليدين  ،  طبخها .

    احتواء المواد الغذائية على جراثيم أو مواد سامة يدعى ................ 
     نتناول اللحوم بعد .............. جيداً                              

     نغسل الخضار والفواكه قبل .............. 
     نغسل ...........  قبل تناول الطعام           

َث : عاَم الملوَّ ور الّتي تمثُِّل الطَّ 2- أضُع إشارَة √ تحَت الصُّ



42

الوحدُة الثَّانية

استكشاُف الحيواناِت

الفصل األول : موطن الحيوانات وتنوعها
الفصل الثاني : الحركة في حياتنا

الفصل الثالث : حجم الحيوان وكساؤه ونمط غذائه
الفصل الرابع : اإلنسان والحيوانات 

 الفصل الرابع : تكاثر الحيوانات ونموها



43

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُل الفصُل األوَّ
ُل   الّدرُس األوَّ

الكائنات الحية والمكونات غير الحية

أنظر إلى  الصور اآلتية :

راِب تحمينا مَن األمراِض عاِم والشَّ نظافُة الطَّ

الهواء والماء والتربة واألشياء مكونات غير حية

مراجعة الدرس :

أكتب عدد صور المكونات غير الحيّة في المربع :



44

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الثَّاني  

تنوع الحيوانات و َموِطنها

أنظر إلى  الصور اآلتية :

حيوانات تعيش على اليابسة.

حيوانات تطير في الجو.



45

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

حيوانات تسبح في الماء.

حيوانات تعيش في الماء.

نسمي الَموِطن ) المكان ( الذي تعيش فيه الكائنات الحية بالبيئة .
الحيوانات تعيش في بيئات مختلفة .

مراجعة الدرس :

1- أصل بخط بين  صورة الحيوان في العمود األول والبيئة التي يعيش فيها من 

العمود الثاني :
العمود األول                                                 العمود الثاني



46

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الثَّاني
ُل   الّدرُس األوَّ

األجسام الساكنة واألجسام المتحركة

أنظر إلى  الصور اآلتية :

أجسام ساكنة

أجسام متحركة

بعض األجسام ساكنة وبعضها متحركة

مراجعة الدرس :
أضع إشارة √ تحت صورة الجسم الذي يتحرك :



47

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الثَّاني 

القوُة وأنواُعها وأثرهاُ في األجساِم

القوة تحرك األجسام بالدفع أو السحب .
للقوة أنواع منها : قوة اإلنسان وقوة الحيوان وقوة الرياح .

أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب: 
كيَف تتحرك كل من  الدراجة والعربة واألشجار؟

أالحُظ الصوَرتين اآلتيتين وأجيُب:
كيف نغير شكل قطع المعجون التشكيلي؟

القوة تغير شكل الجسم                          



48

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

كيف نغير جهة حركة الدراجة ؟
القوة تغير جهة حركة الجسم .

القوة تسبب تغيراً في شكل األجسام أو تغيراً في جهة حركتها وسرعتها.

مراجعُة الدرسِ :

1- أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة :

                               الدفع  ،  جهة   ،  شكل .

- تتحرك األجسام بـقوة السحب أو قوة .................

- عندما ألعب بالكرة تسبب قوة قدمي تغيراً في ................. حركة الكرة .

- عندما تصنع أمي الفطائر تسبب قوتها تغيراً في ................. العجين .

2- أضع إشارة √ تحت صورة الجسم الذي يتحرك وحده :



49

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الثَّاني
الّدرُس الثَّالُث 

حركُة الحيواناِت

أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب :

كيَف تتحرُك الحيواناُت ؟ 

      الجمل يمشي  ويركض بوساطة أطرافه األربعة المتساوية الطول.

 األفعى تزحف على بطنها

الطيور تطير بوساطة أجنحتها          األسماك تسبح بوساطة زعانفها وذيلها



50

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

يتحرك األرنب بالقفز فقط ألن طرفيه األماميين أقصر مـن طرفيـه الخلفيين

ي طريقة حركة الحصان في كل صورة : أالحُظ الصور اآلتية وأسمِّ

الحصان يمشي و يركض ويقفز .

معظم الحيوانات لها أكثر من طريقة في الحركة

تختلف طرق الحركة من حيوان آلخر فهناك : المشي والركض 
والزحف والقفز والطيران والسباحة .

مراجعة الدرس :

أمأُل الفراَغات بالكلمات المناسبِة فيما يأتي :

 يسبح  ،  الضب  ،  يطير  ،  يركض .

 السمك  .............. في الماء .

 الكلب يمشي و.............. على اليابسة .

 الصقر............... في الهواء .

 يزحف ............... على بطنه .



51

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

للحيوانات أحجاٌم و أشكال مختلفة

الفصُل الثَّالث
ُل  الّدرُس األوَّ

حجم الحيوان وشكله 

أنظر إلى  الصور اآلتية :

مراجعة الدرس :

أرقم صور الحيوانات اآلتية من األكبر حجماً إلى األصغر حجماً :



52

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الثَّالث
الّدرُس الثَّاني

غطاُء أجساِم بعِض الحيواناِت وأهمّيُتُه

أالحُظ الصوَر اآلتيَة ثم أجيُب :
ماذا يكسو جسم الحيوان في كل من الصور اآلتية ؟

يكسو الريش جسم الطيور ويحميها من 
البرد والحر ويساعدها على الطيران.

يكسو جسم الضفدع جلد عاٍر ليحميه

تكسو الحراشف  جسم األسماك وبعض الزواحف

يكسو الصوف والفرو والشعر والوبر أجسام بعض الحيوانات ليحميها من البرد والحر.

يختلف كساء جسم الحيوانات ليحميها ويقيها من البرد والحر .



53

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

مراجعُة الدرِس :

 - أمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة :

الطيران  ،  الفرو  ،  الضفدع   ،  الريش  ،  البرد .

يكسو جسم ............... جلد عاٍر ليحميه .

يكسو أجسام العصافير.............. ليساعدها على ................

يكسو جسم األرنب.............. ليحميه من ................. والحر .



54

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الثَّالث
الّدرُس الّثالث

نمط غذاء الحيوان

أنظر إلى  الصور اآلتية :

حيوانات تتغذى بالنباتات

حيوانات تتغذى باللحوم

تختلف  الحيوانات في نمط غذائها

مراجعة الدرس :

أحيط صور الحيوانات المتشابهة في نمط غذائها :



55

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

نسمي الحيوانات التي يربيها اإلنسان: حيوانات أليفة.

نسمي الحيوانات التي ال يربيها اإلنسان : حيوانات بّرّية.

الفصُل الرابع
ُل الّدرُس األوَّ

الحيوانات األليفة والحيوانات البرية

أنظر إلى  الصور اآلتية :

مراجعة الدرس :

أضع إشارة √ تحت  صورة الحيوان البري  :



56

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
الّدرُس الثَّاني

بعض فوائد الحيوانات وبعض الحيوانات الضارة لإلنسان

أنظر إلى  الصور اآلتية :

أنظر إلى  الصور اآلتية :

نستفيد من بعض الحيوانات في غذائنا وكسائنا

تنقل الحيوانات الضارة بعض األمراض لإلنسان 

     الصرصور                    قمل الرأس                           الذباب                



57

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

مراجعة الدرس :

1- أصل بخط بين صورة الحيوان في العمود األول والصورة التي تعبر عن الفائدة 
منه في العمود الثاني :

            العمود األول                                      العمود الثاني 

2- أحيط مكوناً مجموعة من صور الحيوانات الضارة لإلنسان :



58

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
ُل الّدرُس األوَّ

تكاثُر الحيواناِت 

أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب :
كيف تتكاثر الحيوانات ؟

تتكاثر بعض الحيوانات بالوالدة ، وترضع أنثى الحيوان صغارها من أثدائها كالقطط 
واألغنام والكالب و تعتني بها .

تتكاثر بعِض الحيواناِت بالبيِض كالطيوِر. تعتني بصغارها فتطعمها وتعلمها الطيران 
وتنظفها .



59

نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

 تتكاثُر بعِض الحيواناِت بالبيِض كالزواحف واألسماك تحصل صغارها على طعامها 
بنفسها. 

يزداد عدد الحيوانات بالتكاثر.
بعض الحيوانات تتكاثر بالوالدة وبعضها بالبيض .

مراجعُة الدرِس :

أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :

 1-  ترضع أنثى بعض الحيوانات صغارها مثل : األبقار و ...............

 2- الحيوانات التي ال تعتني بصغارها مثل : األسماك و ...............

 3- الحيوانات التي تعتني بصغارها مثل : الدجاج و ...............

 4- بعض الحيوانات تتكاثر بالوالدة مثل األغنام و ...............

 5- بعض الحيوانات تتكاثر بالبيض مثل الدجاج و ...............

 6- يتكاثر السمك بـ ...............
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نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
الّدرُس الّثاني

نمُو الحيواناِت

أالحُظ الصور اآلتية وأميّز بيَن الحيوانات وصغارها من حيث : التشابه والحجم :

صغار الحيوانات تشبه أبويها

بعض الحيوانات ال تتشابه صغارها مع األبوين كالضفدع

              شرغوف الضفدع                                 ضفدع
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نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

زيادة حجم الحيوان وطوله يسمى النمو

مراجعُة الدرِس :

1- أمأُل الفراَغاِت اآلتية بالكلمِة المناسبِة : 

النمو  ،  أبويها  ،  الضفدع   ،   تنمو .

- بعض الحيوانات الصغيرة تشبه............

- زيادة حجم الحيوان يسمى ...........

- بعض الحيوانات الصغيرة ال تشبه أبويها مثل ............

- صغار الحيوانات ............... لتصبح بحجم أبويها .

2- أناقش شفوياَ الفرق بيَن الحيوان و صغاره في كل من الصورتين اآلتيتين ؟
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نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
الّدرُس الّثالث

المحافظُة على الحيواناِت والعنايُة بها

أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب :
لماذا يربي اإلنسان بعض الحيوانات ؟

يربي اإلنسان بعض الحيوانات ليستفيد من جلدها و لحمها وصوفها وحليبها .

يربي اإلنسان بعض الطيور ليستفيد من لحمها وبيضها وريشها .

يربي اإلنسان بعض الحيوانات و يعتني بها لالستفادة منها
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نية
ّا لث

ُة ا
حد

الو

تقوم الدولة بمشاريع عديدة في كافة أنحاء سورية لتربية الحيوانات ورعايتها 
وحمايتها من األمراض واالستفادة من لحمها وجلدها و صوفها .

أالحُظ الصوَراآلتيَة وأتعلَُّم طرق العناية بالحيوانات :

توضع األعالف في مكان مخصص و نظيف              

تخصيص مسكن مناسب وتأمين الرعاية الطبية

مراجعُة الدرِس :

  أضُع إشارة) √( تحَت صورة الحيوان الذي نعتني به :
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الوحدُة الّثالثة

استكشاُف النباتاِت الزهرّيِة
الفصل األول : أجزاء ووظائف النبات
الفصل الثاني : تكاثر النباتات الزهرية

الفصل الثالث : زراعة النبات والعناية به 
الفصل الرابع : فوائد النبات



65

لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُل الفصُل األوَّ
ُل   الّدرُس األوَّ

أجزاء النبات و أشكاله 

أنظر إلى  الصورة اآلتية :

                أشجار                                          أعشاب         

للنبات جذر وساق وأوراق

للنباتات أشكال و حجوم مختلفة



66

لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

مراجعة الدرس :

أضع إشارة  √ تحت  صورة النبات األكبر حجماً :

أصل بخط بين كل جزء من النبات واسمه :

جذر

أوراق

ساق
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الّثاني 

وظائف الجهاز اإلعاشي للنبات 

أالحُظ الصوَرة المجاورة ثم أتعرف وظائف الجهاز اإلعاشي للنبات :
الجذر : يوجد في التربة ويثبت النبات فيها 

ويمتص الماء منها .
الساق : يُرتفع فوق التربة عالياً في الهواء 

يحمل األوراق وينقل الماء إليها.
األوراق : خضراء محمولة على الساق .

لتصنع  والماء  والهواء  الضوء  تستخدم   
غذاء النبات.

الزهرة : ملونة محمولة على الساق

ل الجهاز اإلعاشي لدى النبات  الجذر والساق واألوراق تشكِّ

مراجعة الدرس :

1- أكتُب أجزاء الجهاز اإلعاشي للنبات :
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُل الفصُل األوَّ
ُل  الّدرُس األوَّ

مراحُل نموِّ نباِت الفاصولياِء

أالحُظ صور نبات الفاصولياء :

     تحوي الثمار بداخلها البذور        تحوي البذرة بداخلها الرشيم )جنين النبات(.

  نبات الفاصولياء 

الرشيم

ى النبات الذي يحمل أزهاراً نباتاً زهرياً كالتفاح و البرتقال والفاصولياء ُيسمِّ
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

- تتكاثر النباتات الزهرية  باألزهار . 
- تتحوَل الزهرة إلى ثمرة تحوي بداخلها البذور . 

- تتحوَل البذرة عند زراعتها إلى نبات جديد .  

أالحُظ مراحل نمو نبات الفاصولياء في الشكل اآلتي :

  تزرع البذرة في التربة فينمو الرشيم              ثم ينمو له جذر يتجه لألسفل

      وينمو له ساق فوق التربة                   يزداد حجم وطول النبات الجديد
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

مراجعة الدرس:  

 أصُل بيَن الصورة في العمود األول  وما يناسبها من عبارة في العمود الثاني :

        العمود األول                                         العمود الثاني

ظهور األوراق       

نمو الرشيم

نمو الجذر

النبات الجديد
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الّثاني
الّدرُس الّثاني

طرائُق أخرى لتكاثِر النباِت

ُف على طرق أخرى لتكاثر النبات الزهري : أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

     زراعة األبصال               زراعة الدرنات       زراعة فرع من ساق الورد 

- هناك طرائق أخرى لتكاثر النبات الزهري هي : 
   األبصال أو الدرنات أو بجزء من الساق .

- نسّمي إنتاج النبات الجديد التكاثر .
- تسّمى الزيادة في حجم وطول النبات نمو النبات .

مراجعة الدرس :

أكمُل العباراِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة :

    التكاثَر  ،  الدرناِت   ،   الفوِل .

- يتكاثُر نباُت .................  باألزهاِر.

- نُسّمي إنتاَج النباِت الجديِد ................. 

- يتكاثُر نباُت البطاطا بـ ................
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الّثالث
ُل الّدرُس األوَّ

زراعُة النباتاِت وطرائق حمايتها

ُف طرائق زراعة النباتات : أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم طرق حماية النباتات :

            زراعة الغراس                                       زراعة البذور

          أتجنب قطف األزهار.                    أتجنب اللعب فوق أعشاب الحديقة.

أتجنب إشعال النار في الغابات والحدائق .

نحصل على نبات جديد بزراعة الغراس أو البذور .
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

ُتسّمى عملية نمو الرشيم داخل البذرة باإلنتاش

نشاط عملي 

 إنتاش البذور

ُف على مراحل إنتاش البذور : أطبق عملياً وأتعرَّ

   - أنقع بالماء قليال من بذور الفاصولياء أو العدس .

   - في اليوم الثاني أضُعها فوق قطعة قطن مبلل أوتربة وضعت في وعاء .

   - أرش قطعة القطن أو التربة بالماء كلما جفت وأسجل مالحظاتي .

        بذور العدس                   بذور منتشة                  نمو النبات الجديد

مراجعُة الدرِس :

• أمأُل الفراَغاِت بالكلمات اآلتيَة :

         اإلنتاش   ،   الغراس    ،    الحدائق    ،    األزهار .

- نزرع بعض النباتات بـ ..............

- ندعو عملية نمو النبات الصغير داخل البذرة بـ .............

 ألحافظ على النباتات :

- ال أقطف..............                           

- ال أشعل النار في الغابات و................

نشاط : أناقش رفاقي في طرق حماية النبات وأشاركهم في نشاطا ت عيد الشجرة .
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الّثالث
الّدرُس الّثاني

العناية بالنبات

أنظر إلى  الصور اآلتية :

يحتاج النبات إلى الماء

يحتاج النبات إلى الضوء

          يحتاج النبات إلى الحرارة                   يحتاج النبات إلى التربة

يحتاج النبات إلى الماء والضوء والحرارة والتربة والهواء
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

مراجعة الدرس :

أحيط صورة الشيء الذي يحتاجه النبات :

نشاط :

أحضر نباتين في أصيصين مختلفين،أسقي أحدهما, واآلخر أتركه من دون سقاية . 

أعبر شفوياً لرفاقي ماذا حصل لهما بعد أسبوع  ؟ 
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
ُل الّدرُس األوَّ

بعض فوائد النباتات ) مصدر للغذاء والزينة (                             
أنظر إلى  الصور اآلتية وأتعلم : 
 1- النبات مصدر غذائي لإلنسان

 2- النبات مصدر غذائي للحيوان
أالحظ الصور وأتعلم :

 أحب الفواكه والخضار

                   بذور البازالء                              أوراق السبانخ

                      األبقار                                       الحمام          

نستفيد من بعض النباتات في غذائنا فبعضها نأكل ثمارها بعضها سوقها 
وبعضها جذورها وبعضها بذورها .



77

لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

 3- نباتات الزينة
أالحُظ الصور اآلتية وأتعلم :

بعض الحيوانات تتغذى على النباتات

تستخدم النباتات في تزين المنازل  والحدائق والشوارع 

مراجعة الدرس :

أضع إشارة √ تحت صورة كل نبات نستفيد منه في الغذاء :
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

الفصُل الرابع
الّدرُس الّثاني

بعض فوائد النباتات ) مصدر للصناعة (

- الفوائد الطبية لبعض النباتات :
  أالحُظ الصور اآلتية ثم أجيُب :

ون عندما نشعر بألم في البطن : - لماذا نشرب مغلي البابونج أو الكمُّ

- مصدر لصناعة المالبس القطنية :

              زهرة البابونج                                 حبوب الكمون

تفيد بعض النباتات في الوقاية أو العالج من بعض األمراض  

نستفيد من نبات القطن في صناعة المالبس القطنية
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لثة
ّا لث

ُة ا
حد

الو

- النباتات مصدر لألخشاب
  أالحُظ الصور اآلتية ثم أجيُب :

 بعض األشجار يستفاد من أخشابها )ساقها ( 

فائدة:

الغابات  أشجار  النقطع 
على  لنحصل  الجميلة 
الخشب بل نقطع األشجار 

الهرمة منها
   أشجار الحور                              

نستفيد من خشب األشجار في صناعة األثاث .

مراجعة الدرس :

أضع إشارة √ تحت صورة المالبس المصنوعة من القطن :

أضع إشارة √ تحت صورة األشياء المصنوعة من الخشب  :
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الوحدُة الّرابعة

األرض والفضاء
الفصل األول : الموارد الطبيعية
الفصل الثاني : األرض والسماء

الفصل الثالث : الطقس
الفصل الرابع : المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة



81

عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
ُل   الّدرُس األوَّ

الموارد الطبيعية

أنظر إلى  الصور اآلتية :

الماء والهواء والتربة : موارد موجودة في الطبيعة .

الماء

الهواء

التربة



82

عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

مراجعة الدرس :

- أحيط الصور التي تمثل مورداً طبيعياً :

- أضع إشارة √ تحت الصورة التي تحوي هواء :

- أضع إشارة √ تحت الصورة التي تعبر عن التربة : 

- أسمي مصدراً طبيعياً للمياه في بيئتي المحلية .
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الّثاني 

الهواُء وملوثاُته 

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب :

ـ  كيَف تطير الطائرة الورقية ؟

ـ  لماذا يخرج السباح رأسه من تحَت الماء ؟   

الهواء يحيط بنا من كل جانب و ال لون له و ال رائحة . 

حتاج الكائنات الحية للهواء النظيف للتنفس .

دخان المصانع والسيارات و تدفئة المنازل واالزدحام السكاني والمروري 

والتدخين  يسبب تلوث الهواء وانتشار األمراض التنفسية.

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأعّدُد ملوثاِت الهواِء :
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ما دور النباتات في سالمة البيئة ؟       

تنقي النباتات الهواء الملوث

تقوم الدولة  للحد من تلوث الهواء بـ :
األبنية  عن  بعيداَ  والمعامل  المصانع  بناء   -

السكنية . 
- القيام بعمليات التشجير .

مراجعُة الدرِس :

أمأُل الفراَغاِت بالكلماِت اآلتيِة :

      لتجديد   ،   بعيداً    ،   النقي  .

- أذهب إلى الحديقة ألستنشق الهواء .................

- أفتح نافذة غرفتي عند الصباح ................. الهواء فيها .

- تبنى المصانع ................. عن المدن .
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الثالث 

مصادُر الماِء وملوثاته

ُف على مصدر األمطار و الثلوج : أالحُظ الصوَر و أتعرَّ

الغيوم مصدر األمطار والثلوج .

 تقسم مصادر المياه إلى :سطحية )نهر, بحر ( وجوفية )نبع ,بئر(.

أالحُظ الصور اآلتية وأتعرف مصادر المياه :

                      نهر                                               بئر                                            
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُف صفاِت الماِء الصالِح للشرِب : أالحُظ الصوَر وأتعرَّ

     ماء النبع عذب صالح للشرب                 ماء البحر مالح غير صالح للشرب

     ماء السيل عكر صالح للري                       ماء النهر عذب صالح للري 

ُف على أهمية الماء في حياتنا : أالحُظ الصوَر و أتعرَّ

الماء الصالح للشرب ال لون له وال طعم
 وال رائحة  وغير ملوث .

الماء ضروري لبناء أجسامنا وفي استخداماتنا اليومية .
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُف على ملوثات الماء :                           أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

من ملوثات الماء النفايات الصناعية ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة . 
المياه الملوثة تسبب اإلسهال والجفاف وأمراض الجلد والكوليرا .

مراجعُة الدرِس :

1- أضُع إشارة √ تحَت الصورِة التي تمثُِّل الماء غير الصالح للشرب :

2- أضُع دائرة حوَل الرقم الذي يدل على اإلجابة الصحيحة:

- نشرب الماء النقي من :

   1ـ  بركة السباحة .

   2ـ  الحنفية ) الصنبور ( .

   3ـ  المستنقع . 
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الّرابع

الغيوُم ودورُة الماِء في الطبيعِة

ُف : أالحُظ الصور اآلتية وأتعرَّ
ُل الغيوُم ؟    كيف تتشكَّ

   ما منشأ المطر والثلج ؟

تبخر حرارة الشمس ماء البحر والبحيرات يصعد بخار الماء لألعلى في الهواء ثم 
ُل الغيوم  وتسبب تساقط األمطار و الثلوج . يتكاثف ) يتجمع ( فتتشكَّ

ُل السيول واألنهار ثم  تصب في البحار  تتجمع مياه المطر فتشكَّ

دورة الماء في الطبيعة : حركة انتقال الماء من  األرض إلى الغيوم  ثم عودته 
لألرض 
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

مراجعُة الدرِس :

1- أمأُل الفراَغ بالكلمات المناسبة :

    بخار الماء     ،     أمطار     ،     ثلوج

شكل  على  يهطل  ثم   ................ شكل  على  البحيرات  البحار  من  الماء  ينتقل 

................ و ................ ثم يعود للبحار والبحيرات .

2- أكتُب الكلمات اآلتية :              

     دورة               الماء               مطر                ثلج               غيوم  

................     ................     ................     ................     ................
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الخامس

أهميُة التربِة وملوثاتها

أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب:
  مم تتكون التربة ؟  أين تزرع البذور؟

ُف على أهمية التربة للنبات وبعض الحيوانات : أالحظ الصور اآلتية و أتعرَّ

ـ تتكون التربة من فتات الصخور وفضالت النباتات والحيوانات .
ـ تزرع البذور و تغرس النباتات في التربة .

تنمو جذور النباتات في التربة 
وتمتص الماء منها

تعيش بعض الحيوانات في 
التربة وتجعلها مسكناً لها
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

يسبب تلوث التربة تسممها وعدم صالحيتها للزراعة ولحياة الكائنات الحية .

ُف على طرق تلوث التربة : أالحظ الصور اآلتية و أتعرَّ

     تتلوث التربة بالفضالت السائلة                تتلوث التربة الفضالت الصلبة

مراجعُة الدرِس :

أمأُل الفراَغاِت اآلتية بالكلمات المناسبة :

    أكياس النايلون    ،   الصرف 

لحماية التربة من التلوث يجب :

   - معالجة مياه ................... الصحي.

   - عدم تلويثها بالفضالت الصلبة مثل ...................
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الّثاني
ُل الّدرُس األوَّ

األرُض والشمُس

ُف على شكل األرض كما تبدو في الفضاء : أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة وأتعرَّ
في  سابحة  نفسها  حول  تدور  كرة  األرض 

الفضاء 
يحيط بها الهواء الجوي من جميع جوانبها .

تجمعات  تمثُِّل  زرقاء  مناطق  عليها  نالحظ 
الماء ) البحار والبحيرات واألنهار ( ومناطق 
والهضاب  الجبال   ( اليابسة  تمثُِّل  أخرى 

والسهول ( .

أالحُظ الصوَراآلتيَة وأجيُب :
متى تشرق الشمس ومتى تغرب ؟

ما هو مصدر الضوء الطبيعي نهاراً ؟

            تشرق الشمس صباحا                         تغرب الشمس مساء

الشمس مصدر الضوء الطبيعي نهاراً
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

أالحظ الصورة اآلتية و أعلل سبب حدوث الليل والنهار:

يكوُن الوقت نهاراً في جانب األرض المواجه للشمس ويكوُن لياًل في الجانب اآلخر 
البعيد عن الشمس .

يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران األرض حوَل نفسها. 

مراجعُة الدرِس : 

1- أضُع خطاً تحَت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
  - شكل األرض :

    كروي  ،  مكعب  ،  مربع   ،  مستطيل .
  - تجمعات الماء على األرض هي :

  البحار  ،  البحار واألنهار  ،  البحيرات  واألنهار  ،  البحار والبحيرات واألنهار 
  - تشكل اليابسة :

     تجمعات الماء  ،  الجبال والهضاب والسهول . 

2- أمأُل الفراَغات بالكلمات المناسبِة:
    البعيد  ،  دوران  ،   المواجه

  يتعاقب الليل والنهار نتيجة ................ األرض حوَل نفسها .

  يكوُن الوقت نهاراً في جانب األرض ................ للشمس . 

  يكوُن الوقت لياًل في الجانب اآلخر ................ عن الشمس .
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ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الّثاني
الّدرُس الّثاني

الجهاُت األربُع

ُد الجهاِت األربَع : ُف كيَف أحدِّ أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

     جهة شروق الشمس هي الشرق              جهة غروب الشمس هي الغرب

الجهات األصلية األربع هي : 
شرق ، غرب ، شمال ، جنوب .

أقف وأنظر لجهة شروق الشمس فيكوُن :
الجهة التي أمامي هي الشرق و الجهة التي خلفي هي الغرب .

يدي اليمنى تشير إلى جهة الجنوب يدي اليسرى تشير إلى الشمال . 

مراجعُة الدرِس :

1- أعّدُد الجهات األربع ؟

2- من أي جهة تشرق الشمس ؟
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

الشمس كرة ملتهبة مضيئة بيَنما القمر كرة صلبة باردة كاألرض وهما 
يستمدان الضوء والحرارة من الشمس .

يسمى طور القمر عندما نرى وجهه كاماًل بدراً ويسمى هالاًل عندما نرى 
جزءاً منه .

الفصُل الّثاني
الّدرُس الثالث

القمُر

أالحُظ الصورَة وأجيُب :
ما شكل القمر؟ 

ما الفرق بيَن األرض والقمر والشمس ؟

                            الشمس                     األرض       القمر

                     بدر                                                 هالل

أالحظ في الصورتين اآلتيتين تغير طور القمر :
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

مراجعُة الدرِس :

1- أسمي طور القمر عندما نرى وجهه كاماًل ؟

2- ما شكل القمر ؟                              

3- أمأُل الفراَغات اآلتية بالكلمات المناسبِة :    

هالل        ،        الشمس        ،        األرض .

 ....................               ....................                ....................    
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الثالث
ُل الّدرُس األوَّ

المنابُع الحرارّيُة

أالحُظ الصور اآلتية وأتعلم :

أنظر إلى  الصور اآلتية وأتعرف استخدامات الحرارة :

المنبع الحراري : هو كل جسم يعطي حرارة .
الشمس أهم المنابع الحرارية الطبيعية .

من المنابع الحرارية الصناعية الكهرباء واحتراق الوقود   
) الفحم الحجري ، الخشب ، النفط ، الغاز الطبيعي . (

تستخدم الحرارة  في تسخين الماء وغليانه وإنضاج الخبز وطهو الطعام .
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

أالحظ الصور اآلتية وأتعرف على بعض فوائد الشمس في حياتنا :

                   تبخر المياه                     تسخين الماء بجهاز الطاقة الشمسية

مراجعة الدرس :

1- أمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة :

    الطعام  ،  الشمس  ،  الحرارية   ،  الحرارة . 

  - المنبع الحراري هو كل جسم يعطينا ..................

  -  أهم المنابع الحرارية ..................

  - الكهرباء واحتراق الوقود من المنابع .................. الصناعية 

  - تفيد الحرارة في تسخين الماء وطهو ..................

نشاط تطبيقي :

 أحل قليال من ملح الطعام في كأس من الماء ثم أصبه في وعاء مسطح وأتركه تحت 

أشعة الشمس الصيفية  وأالحظ ماذا يحدث بعد ثالثة أيام ؟
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ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الثالث
الّدرُس الّثاني

أنواع الطقس

أنظر إلى  الصور اآلتية :

                  مشمس                                                غائم

                   ماطر                                                مثلج

أنواع الطقس : مشمس وغائم وماطر ومثلج

مراجعة الدرس :

  أحيط على الصورة  التي تدل على رمز الطقس لهذا اليوم :
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ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الثالث
الّدرُس الثالث

الفصول األربعة

أنظر إلى  الصور اآلتية :

في فصل الخريف تنخفض الحرارة وتتساقط أوراق األشجار

في فصل الشتاء يشتّد البرد وتهطل األمطار وتتساقط الثلوج 
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

في فصل الربيع يعتدل الطقس وتزهر األشجار وتكثر الفراشات

في فصل الصيف ترتفع الحرارة و تنضج معظم الثمار

الفصول األربعة هي : الخريف والشتاء والربيع والصيف

مراجعة الدرس :

أكتب الحرف الناقص :

الصيف           الخريف             الشتاء              الربيع          

الصيـ...          الخريـ...            الشتا...             الربـيـ...
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عة
ّراب

 ال
حدُة

الو

الفصُل الرابع
ُل الّدرُس األوَّ

المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة 
أنظر إلى  الصور اآلتية وأتعلم :

أحافظ على غرفتي وكتبي وألعابي .

أحافظ على الممتلكات العامة .

مراجعة الدرس :

أضع إشارة √ تحت الصورة التي تعبر عن السلوك الصحيح :
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الوحدُة الخامسة

الكهرباء و المغناطيس
ُل : الكهرباء واستخداماتها وترشيدها  الفصل األوَّ

الفصل الثاني : المغناطيس
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 ال
حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
ُل   الّدرُس األوَّ

الكهرباء في حياتنا

أالحظ  صور األجهزة الكهربائية اآلتية وأتعرف على استخداماتها :

تُستخدُم األجهزُة الكهربائيُّة في اإلضاءِة والتسخيِن والتبريد .

مراجعة الدرس :

 أضع إشارة √ في الدائرة تحت صورة جهاز التبريد :
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حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الّثاني  

بعُض مصادِر الكهرباِء

أالحُظ الصوَرتين اآلتيتين وأجيُب :
ماذا تحتاج األجهزة اآلتية حتى تعمل ؟

هل تعلم

في  الكهرباء  على  نحصل  أننا 
منازلنا من محطات توليد الكهرباء 

وتدعى كهرباء المدينة.

الخلية الكهربائية ) البطارية (  إحدى مصادر الكهرباء 
ولها قطبان : قطب موجب وقطب سالب .
تعمل بعض األجهزة بالخاليا الكهربائية .

مراجعُة الدرِس :

- أحدد على صورة الخلية الكهربائية : 

   القطب الموجب ) + (

   القطب السالب  ) - (
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حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الثالث  

مخاطُر العبِث بالكهرباِء

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم :

أتجنَُّب استخدام المفتاح الكهربائي ويدي مبللة بالماء

أتجنَُّب العبث باألسالك الكهربائية 

أتجنَُّب إدخال أي جسم في المأخذ الكهربائي

مراجعُة الدرِس :

- أمأُل الفراَغاِت اآلتية بالكلمات المناسبة:
   المأخذ   ،  الكهربائية   ،   الماء .

  - أجفف يدي من ................ قبل استخدام المفتاح الكهربائي . 
  - أتجنَُّب إدخال أي جسم في ................ الكهربائي .

  - أتجنَُّب العبث باألسالك ................
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حدُة

الو

ُل الفصُل األوَّ
الّدرُس الّرابع  

ترشيد استهالك الكهرباِء

أالحظ الصور اآلتية وأتعلم ترشيد استهالك الكهرباء :

أوقف تشغيل األجهزة الكهربائية وأطفئ المصابيح عند عدم الحاجة إليها .

نستعمل مصابيح التوفير بداًل من المصابيح العادية .

مراجعة الدرس :

أضع إشارة √ تحت المصباح األفضل :
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 ال
حدُة

الو

الفصُل الّثّاني
ُل   الّدرُس األوَّ

أشكاُل المغناطيِس واستخداماته

أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلم :

المغناطيُس يجذُب األجساَم الحديديًة

 للمغناطيِس نوعان : طبيعيٌّ وصناعيٌّ

أالحظ الصور اآلتية وأتعلم أشكال المغناطيس الصنعي : 

     مغناطيس مستقيم              مغناطيس نضوي            إبرة مغناطيسية                                     

أالحظ الصورة اآلتية وأتعلم استخدامات المغناطيس :

نستخدم المغناطيس في جمع 
الدبابيس وتحريكها .
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سة
خام

 ال
حدُة

الو

مراجعُة الدرِس :

1- أحيُط بخٍط مكوناً مجموعًة مَن األجساِم التي يجذبُها المغناطيُس :

2- أصُل بخٍط بيَن صورِة المغناطيِس والكلمِة التي تدلُّ على شكلِهِ :

مستقيم

إبرة مغناطيسية

نضوي


