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َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِلاالسم���

ٌة َباَتاُت َمْخُلوَقاٌت َحَيّ الَنَّ
َة َكما َقرْأُتها فِي الَفْصِل ُمْسَتْخِدًما الَكلَِماِت َأْدَناُه. َأْكُتُب األَفَكاَرالُمِهمَّ

هواء
تنمو
أوراق

ماء
تتغير

مخلوقات�حية

جذور
أزهار

تنتج�مخلوقات�تشبهها

غذاء
سيقان

�

النََّباَتاُت ِهَي 
�

لِلنََّباتاِت  

باَتاُت؟ َما النَّ

َماَذا�َتْعمُل�الَمْخُلوَقاُت�
الَحّيُة؟

َماَذا�َتْحتاُج�الَمْخُلوقاُت�
الَحّيُة؟

� �

� �

� �

�

�

�

�

ُل ـــ النَّباَتاُت َمْخُلوَقاٌت َحّيٌة.  ُل الأَوَّ الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َأْجزاٌء�ِهَي:
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ُل ـــ الَمْخُلوَقاُت الَحّيُة.  ْر�ُس الأَوَّ ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

ُة الَمْخُلوَقاُت الَحَيّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُة، َوَما الأَ�ْشياُء َغيُر الَحيَِّة؟ َما الَمْخُلوَقاُت الَحَيّ

1� ..� � � � � �� �� � � � �� � � النَّباَتاُت�والَحَيواَناُت�والنَّاُس�َمْخُلوَقاٌت

2� ��َوَتَتغيَُّر.. � � � � �� � � � � �� � � � الَمْخُلوَقاُت�الَحيَُّة�

3� ��والَهواِء�والَماِء�لَِتعيَش.. � � � � �� � � � � �� � � � الَمْخُلوقاُت�الَحيَِّة�َتْحَتاُج�إِلى��

4� ��ُتْشبُِهها.. � � � � �� � � � � �� � اَلمْخُلوقاُت�الَحيَُّة�ُتنِْجُب�َأْفراًدا�

5� ��ال�َتنُْمو�َوال�َتَتغيَُّر�والَ�ْتَحتاُج�إَِلى�الِغَذاِء.�. �� � � � � � � � � � � ��
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

اِقد ْفِكيُر الَنّ التَّ

ُح:�فِيَم�يَتشاَبَهاِن،�وفيَم�َيْخَتِلفاِن؟ .�ُأَوضِّ 6.���ُأَقاِرُن�َنَباًتا�َمَع�َشيٍء�َغْيِر�َحيٍّ

�
�
�
�

ُل ـــ النَّباَتاُت َمْخُلوَقاٌت َحّيٌة.  ُل الأَوَّ الَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ُة ُل ـــ الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ ْر�ُس الأَوَّ ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

ُة الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ
َأسَتْخِدُم الَكلَِماِت َأْدَناُه ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمناِسَبِة.

تتغير����������� � ��تنمو�������������� � �����مخلوقات�حية�� أشياء�غير�حية�

َجميُع�الَمْخُلوقاِت�الَحّيِة�َتْحتاُج�إِلى�الِغَذاِء�والَماِء�لَِكْي�َتِعيَش.

��وَتتَغيََّر، � � � � � � � � ��َتسَتطيُع�َأْن� � � � � � � � � � � � � � � � النّباَتاُت�والَحيَواناُت�والنَّاُس،�

�َكما�َتْحتاُج�إِلى�الَهَواِء�َوالَمَكاِن�الُمنَاِسِب�لَِتنُمَو.

�،� � � � � � � � � � ى�. َياِء�األُْخَرى�ال�َتْحتاُج�إِلَى�الِغَذاِء،�َأِوالَماِء�َأِو�الَهَواِء.�وهذِه�األَْشَياُء�ُتَسمَّ َكثِيٌر�ِمَن�األَْشََ
يَّاراُت�َواألَْلَعاُب،�َأْشَياُء�َغْيُر�َحّيٍة.� ُخوُر�َوالسَّ �.��الصُّ � � � � � � � � � � � َوهَي�ال�َتنْمو�َوال�
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ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ االسم���

ُة الَمْخُلوَقاُت الَحيَّ
ِحيَحِة لَِتُدلَّ َعَلى ُكلِّ ُصوَرٍة. ُط بِاْلَقَلِم  َحْوَل اإِلَجاَبِة الصَّ ُأَحوَّ

1 ..2        

���� �َغْيُر�َحيٍّ � � � �������������� ������َحيٌّ ����� َغْيُر�َحيٍّ � � � ��������� ������َحيٌّ

3 ..4       

������َيْحتاُج�إِلى�َمَكاٍن�لَِينْمَو � �الِغَذائيَِّة�� ْمِس�َوالَموادِّ ������َيْحتاُج�إِلى�َضوِء�الشَّ

������ال�َيْحتاُج�إِلى�َمَكاٍن�لَِينْمَو �الِغَذائيَِّة�������� ْمِس�َوالَموادِّ ������ال�َيْحتاُج�إِلى�َضوِء�الشَّ
ُل ـــ النَّباَتاُت َمْخُلوَقاٌت َحّيٌة.  ُل الأَوَّ الَف�صْ

 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ النباتاُت َواأْجزاوؤُها  ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبةَ

َباَتاُت َ�اأَْجزا�ؤَُها النَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

َباِت؟ َما اأَْجَزاُء النَّ

1� ��َخاّصٌة�ُتَساِعُدَها�فِي�الُحُصوِل�َعلى�َحاَجاتِها�لَِتعيَش.. � � � � � � � � � � لِلنََّباتاِت�

2� ��واألَْوَراٌق�َوالُجُذوُر�َبْعُض�هِذِه�األَْجزاِء.. � � � � � � � � � �

3� ��ِمْن�َنَباٍت�إِلى�آَخَر.. � � � � � � � � � � َأْشَكاُل�َأْجَزاِء�النَّباِت�
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َباِت؟  َما َوَظاِئُف اأَْجَزاِء الَنّ

4� ْمِس�والَهَواَء�لَِتْصنََع�الِغَذاِء.�. ��النَّباِت�َتْستْخِدُم�َضوَء�الشَّ � � � � � � � �

5� ��النََّباِت.. � � � � � � � � � � يَقاُن�َتنُْقُل�الِغَذاَء�ِمَن�األَْوَراِق�إِلى�َبقيَِّة� السِّ

6� ��َوَما�فِيِه�ِمْن�َأْمالٍح�َذاِئَبٍة�بِواِسَطِة�الُجُذوِر.. � � � � � � � � َيْأُخُذ�النَّباُت�

اِقد ْفِكيُر الَنّ الَتَّ

7� ٌة.�لَِماذا؟. �ُجْزٍء�ِمَن�النََّباِت�َوظِيَفٌة�َخاصَّ لُِكلِّ
�
�

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَنّباتاُت َواأْجزاوؤُها   ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 



18

ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَنّباتاُت َواأْجزاوؤُها    ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َباَتاُت َ�اأَْجزا�ؤَُها   النَّ
ِل َوالُجْملِة الَّتِي ُتنَاِسُبَها فِي الَعُموِد الثَّانِي. َأِصُل بَِخطٍّ َبيَن ُكلِّ ُمْفَرَدٍة فِي الَعُموِد األَوَّ

1� ائبَة�فِي�التُّْرَبِة.. ُِّت�النََّبَاتاِت�فِي�التُّْربِة�وَتأُخُذ�الَماَء،�َواألَْمالَح�الذَّ أ.�ُتَثب � � � األَوَراُق�

2� ب.�ُتساِعُد�النَّباَتاِت�فِي�الُحُصوِل�َعلى�َحاَجاتِها�لَِتنُْمَو.. � � � اُق� السَّ

3� ج.�َتْحِمُل�األَْوراَق�َوَتنُْقُل�الِغَذاَء،�َوالَماَء�إِلى�َأْجزاٍء�النَّباِت.. � � � الُجُذوُر�

4� ْمِس�والَهواَء�لِتْصنََع�الِغَذاَء.. د.�َتْسَتْخِدُم�َضْوَء�الشَّ � � َأْجَزاُء�النََّباِت�
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ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ االسم���

َباَتاُت َ�اأَْجزا�ؤَُها النَّ
َأسَتْخِدُم الَكلَِماِت َأْدَناُه ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمناِسَبِة. 

األوراقأجزاء�النباتالساقالجذور

���واألَوَراُق�واألَْزَهاُر�َوالثَِّماُر. � �� � � � � � � � � لِلنَّباِت�َأْجَزاٌء�ُمْخَتِلَفٌة،�ِمنَْها�الُجُذُور�و

�ِمْن�َنبَاٍت�إَِلى�آَخَر. � � � � � � � � � � � � � � � َتْخَتِلُف�َأْشَكاُل�

ألَْجَزاِء�النََّباِت�َوَظاِئُف�ُمْخَتِلَفٌة�ُتَساِعُدَها�َعَلى�الُحُصوِل�َعَلى�َحاَجاتَِها�لِْلبَقاِء�عَلَى�َقْيِد�الْحَياِة.

اِئَبَة�فِيَها. ��النََّباَت�فِي�التُّْرَبِة،�َوَتْأُخُذ�ِمنَْها�الَماَء�َواألَْماَلَح�الذَّ � �� � � � � � � � � ُِّت� ُتَثب

��الَماَء�َوالِغَذاَء�إَِلى�َبِقيَِّة�َأْجَزاِء�النََّباِت. � �� � � � � � � � � َتنُْقُل��

ْمِس�لَِتْصنِيِع�الِغَذاِء. �الَهَواَء�َوَضْوَء�الشَّ � �� � � � � � � � � َتْسَتْخِدُم��

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَنّباتاُت َواأْجزاوؤُها   ُل ـــ الدَّ ُل الأَوَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم���ِقَراَءٌة ِعْلمّيٌة

ٌة  َباَتاُت َمْخُلوقاٌت َحَيّ ُل ـــ الَنّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

ِزَراَعُة الَماْنُجو
ئِيسِة َوالتَّفاِصيِل. َأْقرُأ فِْقرَة الِقراَءِة الِعْلميَِّة فِي كِتابِي. َوَأْبحُث َعِن الِفْكرِة الرَّ

ُة، َوأنَّ التَّفاِصيَل ُتْعطِيني َمْعُلوَماٍت َأكَثَر َعنْها. ئِيسَة ِهَي الِفْكَرُة الُمهمَّ ُر َأنَّ الِفْكَرَة الرَّ َوَأتذكَّ
وائِِر األُْخَرى. ئِيسِة فِي الّدائِرِة الُكْبَرى. ُثّم َأكْتُب َثالَثَة َتفاِصيَل فِي الدَّ َأْمأُل الُمَخطََّط التَّالَِي بِكِتاَبِة الِفْكَرِة الرَّ

َماَذا�َيْحتاُج
َنَباُت�الَماْنُجو�لَِينْمَو؟
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ِقَراَءٌة ِعْلمّيٌة االسم���

 اأَْكُتُب َعْن َنَباِت الَماْنُجو 

يَل.�َماَذا�َيْحتاُج�َنباُت�الَمانُجو�لَينُْمَو؟ فا�شِ ِئي�شَة َوالَتّ اأَِجُد الِفْكَرَة الَرّ

َص بِاْستِخَداِم ُمَخطَِّط الِفْكرِة الّرئِيسِة َوالتَّفاِصيِل، اّلذي َكّونُتُه فِي الُمَخطَِّط السابق. ُأْكِمُل َهذا الُمَلخَّ

َيْحتاُج�َنباُت�الَماْنُجو�إِلى�َثالَثِة�َأْشياَء�لَِكي�َينُْمو.

�.� � �� � �� � � � � � � � � َيْحتاُج�إِلى�

.� � � � � �� � � � � � � � � َكَما�َيحتاُج�إِلى�

��.� �� � � �� � � � � � � � � كذلك�َيْحتاُج�الَماْنُجو�إِلى�

ٌة  َباَتاُت َمْخُلوقاٌت َحَيّ ُل ـــ الَنّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 



22

االسم��� ُمْفَرداُت الَفْصِل

ٌة َباَتاُت َمْخُلوقاٌت َحَيّ ُل ـــ الَنّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبةَ

ٌة  َباَتاُت َمْخُلوقاٌت َحيَّ النَّ
ُأْكِمُل الُجَمَل اآلتَِيَة بِالَكلِماِت النَّاِقَصِة:

1� ..�� � � � � � � ى�َأْشياَء���� األَْشياُء�الَّتي�ال�َتنْمو�َوال�َتَتغّيُر�ُتسمَّ

2� ..��� � � � � النََّباَتاُت�والَحَيواناُت�َوالنَّاُس��َمْخلوَقاٌت�

3� �����َوَتتغيَُّر.. � � � � � � � َجِميُع�الَمْخُلوقاِت�الَحيَِّة�����

4� ..� � � � � �� األَْشياُء�َغْيُر�الَحيَِّة�ال�َتْحتاُج�إِلى�ِغذاٍء�َأْو�ََهواٍء،�َأْو�
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ُمْفَرداُت الَفْصِل االسم���

وَرِة الَّتِي َتُدلُّ َعليَها. ِحيَحَة َوَأْكُتُبها َأْسَفَل الصُّ َأْخَتاُر الَكلَِمَة الصَّ

شيء�غير�حيمخلوق�حي

 .1 .2

 .3 .4

ٌة  َباَتاُت َمْخُلوقاٌت َحَيّ ُل ـــ الَنّ ُل الأَوَّ الَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِل

ُر  َباَتاُت َتْنُمو َ�َتَتَغيَّ الَنّ
َة َكَما َقَرْأُتها فِي الَفْصِل. َأْسَتْخدُم الَكلَِماِت الَمْوُجوَدَة َأْدَناُه. َأْكُتُب األَفَكاَر الُمِهمَّ

�نبات�جديد
األوراق

الصحراء
الغابة

نبات�مكتمل
البذور

تنبت�البذرةالبادرة

َباَتاُت َتْنُمو َوَتَتَغيَُّر ُل الثَّاِني ـــ الَنّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َكْيَف�َتنُمو�النَّباَتاُت�
َوَتتَغّيُر

َكْيَف�َتنُْمو�الَبْذَرُة؟ َأْيَن�َتنُْمو�النََّباَتاُت؟

َكيَف�َتْبدُأ�النَّباَتاُت�
؟ بِالنُُّموِّ



25

ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْهَرَة؟ َما اأََهِمّيُة الزَّ

1� �َأْزَهاًرا�لُِتساِعَدَها�َعَلى�الَعْيِش.. � � � � � � � � ُن�َبْعُض� ُتَكوِّ

2� ..� � � � � � ى� ُن�الُبُذوَر�ُيَسمَّ ِذي�ُيَكوِّ ُجْزُء�النََّباِت�الَّ

3� ..� � � � � ى� ُن�َنَباًتا�َجِديًدا�ُيَسمَّ ِذي�ُيَكوِّ ُجْزُء�النََّباِت�الَّ

4� �لِِحَماَيِة�الُبُذوِر.. � � � � لَِبْعِض�النََّباَتاِت�

ُل ـــ ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ُل ـــ ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

باَتاُت ِمَن الُبُذوِر؟ َكْيَف َتْنُمو الَنّ

1� َم�َموَتها.. �الَمْخُلوقاِت�الَحيَِّة�َوعْيَشَها�ثُّ �َتْعنِي�ُنُموَّ � � � � �

2� �َتْبَدُأ�بِالَبْذَرِة.. � � � � َدوَرُة�َحياِة�

3� �الَبْذَرُة�إِلى�َنَباٍت�َصِغيٍر�ِعنَْدما�َتْحُصُل�َعلى�َما�َتْحَتاُج�إَِلْيِه.. � � � �

4� ى�الَباِدَرَة.. �ُيَسمَّ � � � � ِذي�َينُْمو�ِمَن� ِغيُر�الَّ النَّباُت�الصَّ

5� ..� � � � � َتنُْمو�الَباِدَرُة�وَتِصيُر�َنباًتا�
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ْرِساالسم��� ُمْفَرداُت الدَّ

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
وَرِة. َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتَِيَة ألُْكِمَل ُكلَّ ُجْمَلٍة بَِما ُيَعبُِّر َعِن الصُّ

البادرة�دورة�حياة

1� �ألَنَّها�َتْحُصُل�َعلى. � � � � َتنُمو�َهِذِه�
��الِغَذائيَِّة�ِمَن�التُّرَبِة.� الَماِء�والَموادِّ

2� .� � � � وَرُة� �ُتَمثُِّل�هِذه�الصُّ
�َنَباِت�الَفاُصولياِء.

ُل ـــ ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ُل ـــ  ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتية ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

ثمرةزهرة

1� َأَن�ا�ُصْلَب�ٌة�َأْو�ُمْمَتِلَئ�ٌة�بِالُعَصاَرِة،�َق�ْد�َأُكوُن�َقابَِل�ًة�لأَِلْكِل..
. � � � � َوظِيَفتِي�ِحَماَيُة�الَبْذرِة.إَِذْن�َأَنا�

2� َنٌة،�َوَقْد�َتُكوُن�َراِئَحتِي�َجِميَلًة،�َوظِيَفتِي�َتْكِويُن�الُبُذوِر،�. َأَنا�ُمَلوَّ
. � � � � ٌة.�إِذْن�َأنا� �َأَنا�ُمِهمَّ
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ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ االسم���

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

البذور جزء� الثمرة�� الزهرة� �

. �ِمَن�النََّباِت�ُمِهمٌّ � � � للنَّباَتاِت�َأْجزاٌء�ُمْخَتلَفٌة،�وُكلُّ

��َتنُْمو�إِلى�َنَباَتاٍت�َجِديَدٍة. � � ُن�الُبُذوُر،�َوهِذِه ِذي�ُيَكوِّ �ُجْزُء�النََّباِت�الَّ �

ِذي�َيْحِمي�الُبُذوَر. ُجْزُء�النََّباِت�الَّ

ُل ـــ ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

ُل ـــ ُنُموُّ النَّباَتاِت ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِني ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

باَتاِت    ُنُموُّ النَّ
َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغاِت.

بذورالبادرةجديدا

�األَْزَهاِر�َأِو�الثِّماِر.� � � � � � َتنُْمو�النَّباتاُت�بَِطَراِئَق�ُمْخَتِلَفٍة،�وَبْعُض�النَّباَتاِت�تنمو�من�

���َنباٌت�َصِغٌير�َينُْتُج�َعِن�البِْذَرِة. � � � � �

ُن�بُذوًرا�َجِديَدًة. �ُيَكوِّ � � � � ��وِعنَْدَما�َتنُْمو�الَباِدَرُة�ُتْصبُِح�َنَباًتا
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َباتاُت ِفي اأََماِكَن كثيرٍة َتِعي�ُش الَنّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

باَتاُت؟  اأَْيَن َتِعي�ُش الَنّ

1� تي�َتِجُد�فِيها�َحاَجاتِها.. �النَّباتاُت�فِي�األَماِكِن�الَّ � � �� � �

2� ٌة.. ٌة�َوَجافَّ ،�َوِهَي�ِمنَْطَقٌة�َحارَّ � � � � َتِعيُش�َبْعُض�النَّباتاِت�فِي�

3� ..� � � ٍة�َوَرْطَبٍة،ِمْثُل:� َبْعُض�النََّباَتاِت�َتِعيُش�فِي�َأَماِكَن�َحارَّ

4� ..�� ْحراِء�َلَها�َأْجَزاٌء�ُتَساِعُدَها�َعَلى�االِْحتَفاِظ� َنَباَتاُت�الصَّ

5� اِئِد.. بٌة�ُتَساِعُدَها�َعَلى�التََّخلُِّص�ِمَن�الَماِء�الزَّ ��َكبِيَرٌة�ُمَدبَّ � � � َنَباتاُت�الَغاَبِة�َلها�

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َتِعي�ُس الَنّباتاُت ِفي اأَماِكَن َكثيرٍة  ُل الثَّاِني ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َتِعي�ُس الَنّباتاُت ِفي اأَماِكَن َكثيرة ُل الثَّاِني ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

اِقُد ْفِكيُر الَنّ التَّ

6� ُن�النَّباتاُت�ِمَن�الَعيِش�فِي�الَمنَاطِِق�الُمْختِلَفِة؟�. َكيَف�َتَتَمكَّ
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ْرِساالسم��� ُمْفَرداُت الدَّ

باَتاُت ِفي اأََماِكَن َكِثيَرٍة َتِعي�ُش الَنّ

َأْستْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغاِت:

حاجاتهاالغابةالصحراء

.� � � � تِي�َتِجُد�فِيَها� َتِعيُش�النََّباَتاُت�فِي�األََماِكِن�الَّ

. � � � � ٍة،�ِمْثُل:�� ٍة�َوَجافَّ َبْعُض�النَّباتاِت�َتِعيُش�فِي�َأَماِكَن�َحارَّ

.� � ٍة�َوَرطَبٍة،�ِمْثُل: َبْعُض�النَّباتاِت�َتِعيُش�فِي�َأَماِكَن�َحارَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َتِعي�ُس الَنّباتاُت ِفي اأَماِكَن َكثيرٍة  ُل الثَّاِني ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َتِعي�ُس الَنّباتاُت ِفي اأَماِكَن َكثيرٍة ُل الثَّاِني ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َباتاُت ِفي اأََماِكَن َكِثيَرٍة َتِعي�ُش الَنّ

ُط بِالَقَلِم َحْوَل الَكلَِمِة الَّتِي َتُدلُّ َعلى َمَكاِن َمِعيَشِة ُكلِّ َنباٍت. َوِر اآلتَِيِة، ُثمَّ ُأَحوِّ َأْنُظُر إِلى ُكلٍّ ِمَن الصُّ

1 .

�َصْحَراُء� � � َغاَبٌة

2 .

�َصْحَراُء� � � � � � َغاَبٌة
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ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ االسم���

باَتاُت ِفي اأََماِكَن َكِثيَرٍة َتِعي�ُش الَنّ

َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتية ألَمأَل الفراغاِت:

الغابةأجزاءالصحراء

�َمَكاٍن�َعلى�َسْطِح�األَْرِض. َتْسَتطِيُع�النَّباتاُت�َأْن�َتِعيَش�فِي�ُكلِّ

�ُتساِعُدها�َعلى�الَعْيِش�فِي�َأَماِكَن�ُمْختِلفٍة.� � � � � �لِلنَّباتاِت�

��َلها�َأْجزاٌء�ُتساِعُدها�َعلى�االْحتَِفاِظ�بِالماِء. � � � تِي�َتِعيُش�فِي� النَّباتات�الَّ

�فِي�َمْجُموَعاٍت�َكبِيرٍة. � � َتِعيُش�َنَباَتاُت�

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َتِعي�ُس الَنّباتاُت ِفي اأَماِكَن َكثيرٍة  ُل الثَّاِني ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمْفَرداُت الَفْصِل

ُل الثَّاِني ـــ النَّباتاُت َتْنَمو وَتَتَغيَُّر  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

ُر َباَتاُت َتْنُمو َ�َتَتَغيَّ الَنّ
وَرِة الَّتِي ُتنَاِسُبها فِي الَعُموِد الثَّانِي. ِل َوالصُّ َأِصُل بَِخًطٍّ َبيَن ُكلِّ ُمْفَرَدٍة فِي الَعُموِد األَوَّ

1� َثَمَرٌة�.

2� َبْذَرٌة�.

3� َزْهَرٌة�.
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ُمْفَرداُت الَفْصِل االسم���

ِحيَحَة َوُأْكِمَل بِها ُكالاًّ ِمَن الُجَمِل التَّالَِيِة. َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلَتَِيَة ألَْكُتَب الَكلَِمَة الصَّ

1� �ِمنَطَقٌة�َتْكُثُر�فِيها�األَْمَطاُر.. � � � � )ل��ا�غ��ا��ة�ب�(�

2� ���َنباٌت�َصِغيٌر.. � � � �)ل��ا�ر�ة��ب��ا�د(���

3� ُن�الُبُذوَر.�. ِذي�ُيَكوِّ ���ُجْزُء�النََّباِت�الَّ � � � )ل��ا�ه���ز�ة�ر(���

4� �النََّباِت،�ُتَبيُِّن�َكيَف�َينُْمو�النََّباُت�َوَيِعيُش�َوَيُموُت.�. � � )ر�ة�د�و���������ي��ح��ة�ا(���

5� ِذي�َيْحِمي�الُبُذوَر.. �ُجْزُء�النَّباِت�الَّ � � � � )ث��ر�ة�ل��ا��م�(���

ُر    ُل الثَّاِني ـــ الَنّباتاُت َتنُمو َوَتتغَيّ اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبةَ
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االسم��� َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِل

ُل الَثاِلُث ـــ الَحَيواناُت ِمْن َحوِلَنا       اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

الَحَيواناُت ِمْن َحْوِلَنا
َة َكَما َقَرْأُتها فِي الَفْصِل بِاْستِْخَداِم الَكلَِماِت َأْدَناُه. َأْكُتُب األَْفَكاَر الُمِهمَّ

الهواء

طائر

ريش

سمكة

الغذاء

خياشيم

حشرة�

رئات�

ثديي

زاحف�

حراشف

المأوى�

�الماء

أسنان

الَحَيواَناُت ِمْن َحْولِنَا
َأْجزاٌء من ِجْسِم الَحَيواِنَحاَجاُت الَحَيواِنَأْنواٌع ِمَن الَحيَواناِت
� � �ثديي �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � � � � � � �

� � � � � �

� � � � � �الماء ��� � � ����

� � � � �

� �� � ����

� � � �

� ������� � �

����� �حراشف �

������ � �
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

اأَْنَواُع الَحَيواَناِت 
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُيوُر؟ اُت؟ َوَما الطُّ ْدِييَّ َما الَثّ

1� �َأْنَواٌع�ُمْخَتِلَفٌة.. � � � �

2� �َأْو�ُصوٌف.. � � � � الثَّْدِييَّاُت�ُيَغطِّي�ِجْسَمَها��َشْعٌر�َأْو�

3� يُش.. َمْجَمُوَعٌة�ِمَن�الَحَيَواَناِت�ُيَغطِّي�َأْجَساَمَها�الرِّ � � � � �

اُت؟ َماِئَيّ واِحُف؟ َوما الَبرَّ َما الَزّ

4� ..� � � � � �ُيَغطِّيِه� واِحُف�َلها�ِجلٌد�َجافٌّ الزَّ

5� �َتْقظِي�ُج�ْزًءا�ِمْن�َدْوَرِة�َحياتِها�فِي�الماِء،�وَتْقِض�ي�الُجْزَء�اآلَخَر�َعَلى�. � � � � � �
اليابَِسِة.

6� ��َوَرْطٌب.. � � � � َماِئيَّّاِت�َلَها�ِجْلٌد� الَبرَّ
ُل ـــ اأَْنواُع الَحَيواَناِت    ْر�ُس الأَوَّ ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ اْلَف�صْ

 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ُل ـــ اأَْنواُع الَحَيواَناِت      ْر�ُس الأَوَّ ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َما الأَ�ْشَماُك؟ َوَما الَح�َشَراُت؟ 

7� َباَحِة.. �ُتَساِعُدَها�َعَلى�السِّ � � � � لأَِلْسَماِك�

8� ِس.. �ُتَساِعُدَها�َعَلى�التَّنَفُّ � � � � لأَِلْسَماِك�

9� .. � � � � �َأْرُجٍل�ِهَي� ُن�ِجْسُمها�ِمْن�َثالَثِة�َأْجَزاٍء�َوَلها�ِستُّ تِي�َيتَكوَّ الَحيَواناُت�الَّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ
10� َماِئيَّاِت�َواألَْسَماِك�والَحَشراِت؟�. واِحِف�والَبرَّ �ِمَن�الطُّيوِر�َوالزَّ ِذي�َتَتشاَبُه�فِيِه�ُكلٌّ يُء�الَّ َما�الشَّ



41

ْرِساالسم��� ُمْفَرداُت الدَّ

اأَْنواُع الَحَيواَناِت   

وَرِة الَّتِي ُتنَاِسُبها فِي الَعُموِد الثَّانِي. ِل َوالصُّ َأِصُل بَِخًطٍّ َبيَن ُكلِّ ُمْفَرَدٍة فِي الَعُموِد األَوَّ

1� َحَشرٌة�.

2� َسَمَكٌة�.

3� َطاِئٌر�.

4� َثدِيٌي�.

5� َبْرَماِئٌي.

6� َزاِحٌف�.

ُل ـــ اأَْنواُع الَحَيواَناِت    ْر�ُس الأَوَّ ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

ُل ـــ اأَْنواُع الَحَيواَناِت    ْر�ُس الأَوَّ ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة  

اأَْنواُع الَحَيواَناِت

َأْستْخِدُم الَكلَِماِت اآلتَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغاِت:

الثديياتالبرمائياتحراشفطائر

َيَضُع�الُعَلَماُء�الَحَيَواَناِت�في�َمْجُموَعاٍت.�

. � � � � ْعُر�َأو�الَفْرُو�ِهَي� تي�ُيَغطِّيَها�الشَّ الَحيواَناُت�الَّ

. � � � � �إذا�َرَأيُت�َحَيَواًنا�ُيغطِّي�ِجْسَمُه�ِريٌش�َفُهَو�

�

ُتَغطِّي�َأْجَساَمَها.� � � � � َواِحِف� �للزَّ

�َلها�ِجْلٌد�َناِعٌم�َوَرْطٌب.
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

ُل ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها    ْر�ُس الأَوَّ ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

 الَحَيواَناُت �َحاَجاُتها

َما َحاجاُت الَحَيواناِت ؟ 

َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.
 
1� �َحيَُّة.. � � � � الَحَيواناُت�

2� �َوالِغذاِء�َوالَهواِء.. � � � � َتْحتاُج�الَحيواناُت�إِلى�

3� �لَِتعيَش�فِيِه.. � � � � َتْحتاُج�الَحيواناُت�َأْيًضا�إِلى�َمَكاٍن�

4� �َمكاٌن�آِمٌن�َتِعيُش�فِيِه�الَحيواَناُت.. � � � � ال�

5� ��َوبْعُضها�اآلَخُر�َيِعيُش�َعَلى�الَيابَِسِة.. � � � َبْعُض�الَحيَواناِت�َتِعيُش�فِي�
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها    ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة     

ُل الَحيَواناُت َعَلى َحاَجاِتها؟  َكْيَف َتْح�شُ

َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

6� ��لَِتِجَد�الطََّعاَم.�. � � � َقْد�َتْسَتْخِدُم�الَحيَواناُت�ُعيوَنَها�َأو�

7� ِس.. ��لِلتَّنفُّ � � � َتْسَتْخِدُم�األَْسَماُك�

8� ِس.�. �للتَّنفُّ � � � � َتْستخِدُم�الثَّْدِييَّاُت�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� َكيَف�ُيْمِكنُنِي�ُمَساَعدُة�َحَيَواٌن�لَِيْحُصَل�َعلى�َحاَجاتِِه؟�.
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها   ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

َباَتاِت؟ اأيُّ الَحَيَواَناِت َتاأُْكُل النَّ

1� .�.� َتْأُكُل�الَحَيَواَناُت�الطََّعاَم�لَِكْي�َتْحُصَل�َعَلى�

2� .. ى� ِذي�َيْأُكُل�النَّباتاِت�َفَقْط�ُيَسمَّ الَحيَواُن�الَّ

3� .. آلِكاَلِت�األَْعَشاِب�َأْسنَاٌن�

4� .. ُتَساِعُد�َأْسنَاُن�آِكالِت�األَْعشاِب�َعلى�َمْضِغ�الطََّعاِم�َو
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها   ُل الثَّاِلُث ـــ الدَّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة    

اأَيُّ الَحَيَواَناِت َتاأُكُل اللُُّحوَم؟ 

5� .. ى� ى�َعَلى�َحَيَواَناٍت�ُأْخَرى�َفقْط�ُيَسمَّ ِذي�َيَتَغذَّ الَحيَواُن�الَّ

6� .. �آِكالُت�اللُُّحوِم�َلها�َأْسناٌن�

7� �َوَتْمِزِيقِه.. �َأْسناُن�آِكاَلِت�اللُُّحوِم�ُتَساِعُدَها�َعَلى�َتْقطِيِع�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

8� ْينَاُصوُر؟�. َكيَف�َعَرَف�الُعَلماُء�َماذا�َكاَن�َيْأُكُل�الدَّ
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ْرِساالسم��� ُمْفَرداُت الدَّ

الَحَيَواَناُت �َحاَجاُتها
ِحيَحَة، َوَأْسَتْخِدُمها إِلْكَماِل ُكلٍّ ِمَن الُجَمِل التَّالَِيِة. َأْكُتُب الَكلَِمَة الصَّ

1� ِس�فِي�الَماِء.. �لُِتساِعَدَها�َعَلى�التَّنَفُّ َمَكُة� )ي����ل��ا�خ���ا�ش�����م�ي��(���َتْسَتخِدُم�السَّ
2� ِس.. �لُِتساِعَدُه�َعَلى�التَّنفُّ )ل��ئ��ر�ا�ت�ا(���َيْسَتْخِدُم�الحَصاُن�
3� َيَراِن�َوالَبْحِث�َعن�الطََّعام.. �لِلطَّ اِئُر� )ح��ج���ا��أل�ن����ة(���َيْستْخِدُم�الطَّ

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثّم َأكتُب " َصح " إَِذا َكاَنِت الُجْمَلُة َصِحيَحًة، وَأْكُتُب " َخطأ " إَِذا َكاَنِت الُجْملُة َغْيَر َصِحيحٍة.

1� ٌة.. آِكُل�اللُُّحوِم�َلُه�َأْنياٌب�َو�َأْسناٌن�حادَّ

2� آلِكِل�اللُُّحوِم�َأْسنَاٌن�ُمَسطََّحٌة.��.

3� األََسُد�ِمْن�آِكالِت�اللُُّحوِم.����.

4� الَماِعُز�ِمْن�آِكالِت�األَْعَشاِب..

5� �َيْطَحُن�آِكُل�األَْعَشاِب�َطَعاَمُه�بِأْسنانِِه�الُمَسطَّحِة..

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها   ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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االسم��� ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها    ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

اْلَحَيواَناُت َ�َحاَجاُتها 

َأْستْخِدُم الَكلَِماِت َأْدَناُه ألَْمأَل الَفراغاِت.

أجنحتهاالمأوىعيونها

َجِميُع�الَحيَواَناِت�َتْحَتاُج�إِلى�الَهواِء،�والِغَذاِء،�والَماِء�لَِكْي�َتِعيَش،�َكَما�َتْحَتاُج�إَِلى

�

�لِتبَقى�آِمنًة.

�لِلَحَرَكِة.� �َتْسَتْخِدُم�الَحيَواناُت�َأْرُجَلها�َأو�َزعانَِفها�َأْو�

�َوُأنُوَفَها�فِي�َأْثنَاِء�َحَرَكتَِها�لَِتجَد�الِغَذاَء�والَماَء. َتْسَتْخِدُم��الَحيَواَناُت�

َها�َوَأْعَضاَءَها،�لَِتْحُصَل�َعَلى�َما�َتْحَتاُج�إَِليِه�َكي�َتِعيَش. َتْسَتْخِدُم�اْلَحَيَواَناُت�َحَواسَّ
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ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ االسم���

َأْستْخِدُم الَكلَِماِت َأْدَناُه ألَْمأَل الَفراغاِت.

حادةآكالت�األعشابمسطحةآكالت�اللحوم

َتْسَتْخِدُم�الَحَيواَناُت�َأْسناَنَها�لَِتأُكَل�الطََّعاَم.

.� ى� تِي�َتأُكُل�اللُُّحوَم�َفقْط�ُتَسمَّ الَحيَواناُت�الَّ

بٌة.� �َوُمدبَّ َهِذِه�الَحَيَواَناُت�َلَها�َأْسنَاٌن�

. ى� َحَيواَناٌت�ُأْخَرى�َتْأُكُل�النََّباتاِت�َفَقْط�ُتَسمَّ

. �َهِذِه�الَحَيَواَناُت�َلَها�َأْسنَاُنُ�َكبِيَرٌة�َو�

َبْعُض�الَحَيَواَناِت�َلها�َنوَعاِن�ِمَن�األَسناِن�لُِتَساِعَدَها�َعَلى�َأْكِل�النََّباَتاِت�واللُُّحوِم�َمًعا.

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَحيَواناُت َوحاَجاُتها   ُل الَثاِلُث ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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االسم��� ُمْفَرداُت الَفْصِل

َأُحلُّ الَكلَِماِت الُمَتَقاطَِعَة ُمْسَتِعينًا بِالَكلَِماِت التَّالَِيِة.

                    

ُأُفِقياًّا
ِس. 1 -ُتَساِعُد األَْسَماَك َعَلى التَّنَفَّ

ٌة. 3 - َلها أْسنَاُن حادَّ
ُس فِي الَماِء طِيَلَة َحَياتَِها. 5 -َتْسَتطِيُع َأْن َنَتنَفَّ

7 - َلَدْيَها ِستَُّة َأْرُجٍل.

ا َعُموِدياًّ
يُش. 2 - ُيَغطِّى َأْجَساَمَها الرِّ

4 - َلها َأْسناٌن ُمَسطََّحٌة.
6 - َمَكاٌن آِمٌن لَِتِعيَش فِيِه.

اْلَحَيواَناُت ِمْن َحْوِلنا 

2
1

3

5

4

6 م

مأوىخياشيمآكالت�اللحومأسماك
آكالت�أعشابحشراتطيور

ُل الَثاِلُث  ـــ اَلَحيَواَناُت ِمن َحوِلنا  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة        

2
ي 1

ك 3

5أ

ش

ل

7

4
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َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِلاالسم���

اأََماِكُن الَعْي�ِش
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت اآلتَِيَة لَِتُدلَّ َعلى َأَماكِِن َعْيِش الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة. 

مواطن�في�الماء
بحيرة

منطقة�عشبية
محيط

غابة
أماكن�عيش�المخلوقات�الحية

صحراء

مواطن�على�اليابسة

َتْشَمُل

ى:� ِذي�َتِعيُش�فِيِه�الَمْخُلوَقاُت�الَحيَُّة�ُيَسمَّ الَمَكاُن�الَّ

ُل الَراِبُع ـــ اأََماِكُن الَعْي�ِس  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ُل ـــ َمَواِطُن َعلى الَياِب�َصِة ْر�ُس الأَوَّ ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َمَواِطُن َعَلى الَياِب�َسِة

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْحَراِء؟ َما موِطُن ال�شَّ
 
1� ِذي�َتِعيُش�فِيِه�الَمْخُلوَقاُت�الَحيَُّة.�. ُهو�الَمَكاُن�الَّ

2� .�. � َحالِي�فِي� َتِعيُش�السَّ

َما َمْوِطُن الِمْنَطَقِة الُع�ْشِبيَِّة؟

3� ِهَي�ِمنَْطَقٌة�ُمنَْبِسَطٌة�َواِسَعٌة�فِيَها�َأْعَشاٌب�َكثِيَرٌة.�.

َما َمْوِطُن الَغاَبِة؟
4� َمْوطٌِن�َعَلى�الَيابَِسِة�َتنُْمو�فِيِه�َأْشَجاٌر�َكثِيَرٌة�َوَطِويَلٌة..

5� .. َن�ِمَن�الُحُصوِل�َعَلى َتْرَتِفُع�األَْشَجاُر�فِي�الَغاَبِة�َعالًِيا�َفْوَق�النََّباَتاِت�األُْخَرى�لَِكْي�َتَتَمكَّ
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

6� ..� َجرُة�َقْد�َتُكوُن�َمْسَكنًا�لِبْعِض� الشَّ

7� .. َبْعُض�الَحيَواناِت�َتْسَتْخِدُم�األْشَجاَر�لِلُحُصوِل�َعلى

اِقد ْفِكيُر الَنّ الَتّ
8� فِيَم�َتْخَتِلُف�َنَباَتاُت�الِمنَْطَقِة�الُعْشبِيَِّة�َعْن�َنَباَتاِت�الَغاَبِة؟�.

ُل ـــ َمَواِطُن َعلى الَياِب�َصِة ْر�ُس الأَوَّ ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ُل ـــ َمَواِطُن َعلى الَياِب�َصِة ْر�ُس الأَوَّ ُل الَراِبُع ـــ الدَّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َمَواِطُن َعَلى الَياِب�َسِة
َوَر، َوَأْكُتُب الَكلَِمَة الُمنَاِسَبَة الَّتِي َتُدلُّ َعلى َمَكاِن َعْيِش الَحيَواِن. َأْسَتْخدُم ُكلَّ َكلِمٍةٍ ِمَن الَكلَِماِت  ُل الصُّ َأَتَأمَّ

اآلَتَِيِة لَِمْلِء الَفَراَغاِت.
���������

الغابةالصحراءالمنطقة�العشبية

�.� �الَجَمُل�فِي�َمْوطِِن� 1.�َيِعيَشُ

اِر�الَخَشِب. َموطِنًا�لِنَقَّ � � 2.�ُتَعدُّ

�. � َراَفُة�فِي 3.�َتِعيُش�الزَّ
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ْرِساالسم��� َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

َمَواِطُن َعَلى الَياِب�َسِة
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفراَغاِت.

موطنالمنطقة�العشبيةالغابة�

��َيِجُد�فِيِه� �َنب�اٍت�َأو�َحيَواٍن َتِعي�ُش�النَّبات�اُت�َوالَحيَوان�اُت�فِ�ي�َأماِك�َن�ُمْختِلَفٍة.�َولِ�ُكلِّ
َحاَجاتِِه.

َوِهَي�َتحَتوي�َعَلى�َأْشجاٍر�َكثِيَرٍة. ِمْن�َمَواطِِن�الَيابِسِة
�َكثِيَرُةُ. �َوِهَي�ِمنَطَقٌة�فِيها�َأْعَشاُبُ ِمْن�َأْنَواِع�َمَواطِِن�اليَّابَِسِة�َأْيًضا،�

َتِعيُش�فِي�الَمْوطِِن�َنْفِسِه�َنباتاٌت�َوَحَيواناٌت�ُيساِعُد�َبْعُضها�َبْعًضا�َعَلى�الَبقاِء�َعَلى�َقْيِد�الَحياِة.

ُل ـــ َمَواِطُن َعلى الَياِب�َصِة ْر�ُس الأَوَّ ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َمَواِطُن في الماء ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َمَواِطُن ِفي الَماِء

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

َما َمْوِطُن الُبَحْيَرِة؟ 

1� �َوَقْد�َتُكوُن�َعْذَبَة.. الِمَياُه�َقْد�َتُكوُن�

2� َمْوطٌِن�ِمْن�َمَواطِِن�الِمَياِه�الَعْذَبِة،�ُتِحيُط�بَِها�الَيابَِسُة.. �

3� ��والَحيَواناُت�َمًعا�في�الُبَحْيَرِة.. � َتِعيُش�َبْعُض�

4� �َلَها.. َكثِيٌر�ِمَن�الَحيَواَناِت�َتِجُد�َطَعاَمَها�فِي�الُبَحْيَرِة�َوَتتَِّخُذَها��
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َما َمْوِطُن الُمِحيِط؟

َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

� 5.ِمْن�َأْنَواِع�َمَواطِِن�الِمياِه�

6� .. الُمِحيُط�َمْوطٌِن�َواِسٌع�َوَعِميٌق،�َمْمُلوٌء�بِالِمياِه�

7� َواألَْسَماِك�َوالنَّباتاِت،�. � � َتِعيُش�فِي�الُمِحيِط�الَكثِيُر�ِمَن
وَيْسَتِفيُد�َبعُضها�ِمْن�َبْعٍض.

8� ِغيَرَة،. �الصَّ َبْعُض�الَحيواَناِت�فِي�الُمِحيِط�َوِمنَْها�الِحيَتان-�َتْأُكُل�
�َوبْعُضها�اآلَخُر�َيْأُكُل�النَّباَتاِت.

9� �َوالَمْأَوى�فِي�الُمِحيِط.. الَكثِيُر�ِمَن�الَحيواَناِت�َتِجُد�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

10� َهْل�َتسَتطِيُع�َأْسماُك�الُمِحيِط�الَعْيَش�فِي�الُبَحْيَرِة؟�لَِماذا؟�.

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َمَواِطُن ِفي اْلَماِء ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َمَواِطُن في الماء ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َمَواِطُن ِفي الَماِء

ِحيَحِة الَّتِي َتُدلُّ َعَلى ُكلِّ ُصوَرٍة، ُثمَّ َأْكُتُب ُجَماًل َتِصُف ُكلَّ  ُط بِالَقَلِمَحوْل الَكلَِمِة الصَّ �َوَر، وُأَحوِّ �ُل الصُّ َأَتَأمَّ
َمْوطٍِن ِمْن َهِذِه الَمَواطِِن الَمائِيَِّة. 

ُبَحْيَرٌة���������������������ُمِحيٌط

�.2

�.1

ُبَحْيَرٌة���������������������ُمِحيٌط
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ْرِساالسم��� َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

َمَواِطُن ِفي الَماِء

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِية ألَْمأَل الَفَراَغاِت.

مالحةالمحيطالبحيرةعذبة

َتعْيُش�الَمخُلوقاُت�الَحّيُة�في�َمواطِِن�الماِء�الُمْخَتلفِة.

�َمْوطِنًا�لَِكثيٍر�ِمَن�النَّباتاِت�َوالَحَيَواناِت.� وُيَعدُّ � �أْكَبُر�الَمواطِِن�الَماِئيَِّة،�وِمَيَاُهُه�

. � �َأْصَغُر�َكثِيًرا�ِمن�الُمِحيِط،�وِمياُهها�

النَّباتاُت�والَحيَواناُت�التي�َتِعيُش�ُهنَاَك�يْسَتِفيُد�َبعِضها�ِمْن�َبْعٍض�لَِكْي�ُتَحافَِظ�َعَلى�َحَياتَِها.�

�

ْر�ُس الثَّاِني ـــ َمَواِطُن ِفي اْلَماِء ُل الَراِبُع ـــ الدَّ  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمْفَرداُت الَفْصِل

ُل الَراِبُع ـــ اأََماِكُن الَعْي�ِس  اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

اأََماِكُن الَعْي�ِش 

ِحيَحَة َوَأْسَتْخِدُمَها إِلْكماِل ُكلٍّ ِمَن الُجَمِل التَّالَِيِة. َأْكُتُب الَكلَِمَة الصَّ

1� �َمْوطٌِن�َواِسٌع�َوَعميٌق�َوَممُلوٌء�بِالِمياِه�الَمالَِحِة.. � )ال��ح���ط����ي��م�(���

2� �َفَقْد�َترى�َغَزااًل.. )��ن�����ق�����ة�م�����ط���������ش�����ي�����ة�ع�����ب�(���إَِذا�ُزْرَت�

3� �ُهو�َمَكاٌن�َتِعيُش�فِيه�النَّباتاُت�َوالَحيواَناُت.. � )ال��و�ن��م��ط(����

4� �َموطٌِن�فِيِه�ِمياٌه�َعذَبٌة،��ُتِحيُط�بِها�الَيابَِسُة.. � )ا��ل���ب�����ي���ة��ح��ر(���
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َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِلاالسم���

َمواِرُد الأَْر�ِش

َة َكَما َقَرْأُتَها فِي الَفْصِل بِاْستِْخَداِم الَكلَِماِت التَّالَِيِة: َأْكُتُب األَفَكاَر الُمِهمَّ

سوء�استخدام�الموارد
التلوث

التدوير�
الترشيد

إعادة�االستخدام

َمواِرُد األَْرِض

�األَْرَض؟ ِذي�َيُضرُّ َما�الَّ
طرائق�لِِحَمايِة�
َمواِرِد�األَْرِض

ُل اْلَخاِم�ُس ـــ َمواِرُد الأَْر�ِس  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ُل ـــ َمواِرُد الأَْر�ِس ْر�ُس الأَوَّ ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة 

َمواِرُد الأَْر�ِش

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.
�

؟ ِبيِعيةُّ َما الَمَواِرُد الَطّ
1� �َشْيٌء�نْحُصُل�َعليِه�ِمَن�األَْرِض�ونْسَتخِدُمُه..

2� ،�َوالَهواُء�َأْنواٌع�ِمَن�الَمواِرِد�الطَّبيعيَِّة.. ُخوُر،�َوالتُّرَبُة،�َو �الصُّ

3� �َمواِرُد�َطبِيعيٌَّة�َأْيًضا.. �النَّباَتاُت�َو�

4� ِة�َطَراِئَق.. �بِِعدَّ �َيْسَتْخِدُم�النَّاُس
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْرَبِة؟ ُة التُّ يَّ َما اأََهمِّ

5� .. �ُمِهمٌّ �َموِرٌد�َطبِيعيٌّ �

�
6� .. تي�َتنُْمو�فِي�التُّرَبِة� �َيْسَتْخِدُم�النَّاُس�َوالَحيَواناُت�النَّباَتاِت�الَّ

7� �فِي�التُّْرَبِة.. �َتْبنِي�َبْعُض�الَحَيواناِت�

8� �فِي�ُصنِْع�َأْشياَء�ُمْخَتِلَفٍة.. �َيْسَتْخِدُم�النَّاُس�َبْعَض�َأْنواِع�التُّرَبِة،�ِمْثَل�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� ا؟�. �التُّرَبُة�َمْوِرًدا�َطبِيعيًّا�ُمِهمًّ لَِماَذا�ُتَعدُّ

�

ُل ـــ َمواِرُد الأَْر�ِس ْر�ُس الأَوَّ ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 



64

ْرِس االسم���ُمْفَرداُت الدَّ

ُل ـــ َمواِرُد الأَْر�ِس ْر�ُس الأَوَّ ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

َمواِرُد الأَْر�ِش
ُط بِالَقَلِم َحْوَل األَْشَياِء الَّتِي ُتَمثُِّل َمَواِرَد َطبِيعيًَّة، ُثمَّ َأْكُتُب َأْسَماَءَها. وَرَة. ُأَحوِّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ



65

ْرِساالسم��� َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

َمواِرُد الأَْر�ِش

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِية ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

الموارد�الطبيعيةحيةالهواء

ِة�َطَراِئَق. َيْسَتْخِدُم�النَّاُس�الَمَواِرَد�الطَّبِيعيََّة�بِعدَّ

؛�منَْها�النَّباَتاُت�َوالَحيواَناُت،�َوَبْعُضها�اآلَخُر� � بِيِعيَِّة�َمْصَدُرَها�َمْخُلوقاُتُ َبْع�ُض�الَمَواِرِد�الطَّ
ُخوُر�َوالتُّرَبُة�َأْشياُء�َغْيُر�َحيٍَّة. �والَماُء�َوالصُّ َوِمنُْه�

تِي�َيْسَتْخِدُمها��اإلْنَساُن�َوالَحيواُن. �الَّ �التُّْرَبُة�َأَحَد� ُتَعدُّ

ُل ـــ َمواِرُد الأَْر�ِس ْر�ُس الأَوَّ ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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االسم��� ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِس

ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�ْصِتَفاَدُة ِمْن َمَواِرِد الأَْر�ِس           ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

ال�ْسِتَفاَدُة ِمن َمَواِرِد الأَْر�ِش
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلَى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُة الَماِء َوالَهواِء؟ َيّ َما اأََهمِّ

1� �لَِكْي�َتِعيَش.. الَمْخُلوقاُت�الَحيَُّة�َعَلى�األَْرِض�َتْحتاُج�إَِلى�

2� ��َوَتِعيَش.. �َتْسَتْخِدُم�الَحيَواناُت�َوالنَّباَتاُت�الَماَء�لَِكْي�

3� َس.. �لَِكْي�َنَتنفَّ �َنْحتاُج�إَِلى�

4� �لَِكْي�َتِعيَش.. �َجِميُع�الَمْخُلوقاِت�الَحيَِّة�َتْحتاُج�إلى�َهواٍء�َوماٍء�
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ُمَخّطٌط َتْمِهيديٌّ للّدْرِساالسم���

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُث؟ َلوُّ َما التَّ
5� �فِي�الَهَواِء�َأْو�فِي�الَماِء�َأْوَعلى�الَيابَِسِة.. ُث�ِعنَْد�ُوُجوِد�َأْشياَء� َيْحُدُث�التَّلوُّ

6� �الَمْخُلوقاِت�الَحيََّة.. ثُة�َتُضرُّ �الُمَلوَّ

7� �لَِكْي�َتِعيَش.. َجِميُع�الَمْخلوقاِت�الَحيَِّة�َتحَتاُج�إِلى�َهَواٍء�

8� �ُيسبُِّب�الَمَرَض�لإِِلنَساَن.. الَهواُء�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� �الُمَحاَفظُة�َعلى�َنَظاَفِة�الَهَواِء�َوالَماِء؟�َلَِماَذا؟�. َهْل�ِمَن�الُمِهمِّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صتفادُة ِمن َمَواِرِد الأَْر�ِس  ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صتفادة من َمواِرِد الأَْر�ِس ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة

ال�ْسِتَفاَدُة ِمْن َمَواِرِد الأَْر�ِش
ِث الظَّاِهِر فِي ُكلِّ ُصوَرٍة. ُأْكِمُل ُكلَّ ُجْملٍة بِنَوِع التَّلوُّ

1� ..� وَرُة��� ُتْظِهُر�َهِذِه�الصُّ

2� ..� وَرُة��� �ُتْظِهُر�َهِذِه�الصُّ
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ال�ْسِتَفادُة ِمن َمواِرِد الأَْر�ِش
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة؛ ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

نظيف الهواء ضارة ماء

اِن.� الَهَواُء�َوالَماُء�َمْوِرداِن�َطبِيعيَّاِن�ُمِهمَّ

��َوالَماِء�لَِكْي�َتنُْمَو. َتْحَتاُج�النَّباَتاُت�إِلى���

َس. �لَِكْي�َتَتنفَّ َيْحَتاُج�النَّاُس�َوَحيواَناُت�الَيابَِسِة�إِلى�َهَواٍء���

ْرِب. ��َنظِيٍف�لِلشُّ َيْحَتاُج�النَّاُس�َوَجميُع�الَحَيواناِت�إِلى���

.� َثْيِن�َبَأْشَياَء��� الَهَواُء�َوالَماُء�ُيْصبَِحاِن�َأْحَياًنا�ُمَلوَّ

َجِميُع�الَمْخُلوقاِت�الَحيَِّة�َتْحَتاُج�إِلى�َهواٍء�َوَماٍء�َنظِيَفْيِن�لَِكْي�َتِعيَش.

ْر�ُس الَثاِلُث ـــ المحافظة على َمواِرِد الأَْر�ِس ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْر�ُس الَثاِلُث ـــ المحافظُة على َمواِرِد الأَْر�ِس ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ            اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

الُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأَْر�ِش
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

َكيَف ُنِعيُد ا�ْشِتْخَداَم الَمَواِرِد؟

1� ��َعليها.. َنْحِمي�َمَواِرَدَنا�الطَّبِيعيََّة�ِعنَْدما���

2� نِي�َأْسَتِفيُد�ِمنْها�َثانَِيًة�بَِطِريَقٍة�َجِديَدٍة.. َفإِنَّ ِعنَْدما�ُأِعيُد�

3� ..�� ِمْن�َطَراِئِق�ِحَمايِة�َمَواِرِدنا�الطَّبِيعيَِّة���

4� ��َأْشياَء�َجِديَدٍة.. نِي�َلْن�َأْحتاَج�إِلى��� ِعنَْدما�ُأِعيُد�اْستِْخَداَم�األَْشياِء�الَقِديَمِة،�َفإنَّ
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الُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأَْر�ِش
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلَى َمْلِء الَفَراَغاِت.

َكْيَف ُنَحاِفُظ َعلى الَمَواِرِد؟

5� �اْستِْخَداِمَها.. بِيِعيَِّة� �ُيْمِكنُني�َأْن�ُأَحافَِظ�َعَلى�الَمَواِرِد�الطَّ

6� ..� ِعنَْدما�َأُقوُم�بِتْدِويِر�األَْشياِء�َفإِنَّنِي�َأْصنَُع�َأْشياَء�َجِديَدًة�ِمْن�َأْشياَء�����

7� َجاِج.. ��الَوَرِق�َوالباِلْستِيِك�َوالَمعاِدِن�َوالزُّ َيْسَتطِيُع�النَّاُس�����

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

8� َماَذا�َأْعَمُل�ألَُساِعَد�َعَلى�الُمَحاَفَظِة�َعَلى�الَمَواِرِد�الطَّبِيعيَِّة؟�.

�

ْر�ُس الَثاِلُث ـــ المحافظة على َمواِرِد الأَْر�ِس ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأَْر�ِش

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْكُتَب الَكلَِمَة الَّتِي ُتنَاِسُب ُكلَّ ُجْمَلٍة:

إعادة�االْستخدام الترشيد التدوير

� ��1� ْيِء.. التَّْقِليُل�ِمن�اْستِْخَداِم�الشَّ

� ��2� يِء�َثانَِيًة�بَِطِريَقٍة�َجِديَدٍة.. اْستِْخداُم�الشَّ

� ��3� ُصنُْع�َشْيٍء�َجِديٍد�ِمْن�َشْيٍء�َقِديٍم..

ْر�ُس الَثاِلُث ـــ الُمَحاَفَظُة َعلَى َمَواِرِد الأَْر�ِس           ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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الُمَحاَفَظُة َعَلى َمَواِرِد الأَْر�ِش
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

الترشيد تدوير إعادة�االستخدام

�َتْعنِي�اْستِْخَداَم�األَْشَياِء�َمَرًة�ُأْخَرى�بُصوَرٍة�َجِديَدٍة.

نِي�َأْعَتنِي�بِاألَْرِض؟ َماَذا�َأْعَمُل�ألُْظِهَر�َأنَّ

تِي�َأْسَتْخِدُمَها. �الَّ يَِّة�الَمَوادِّ �ُهَو�التَّْقِليُل�ِمْن�َكمِّ �����

َجاُج،�َوالَمَعاِدُن.� ،�َوالَوَرُق�َوالزُّ ��الَمواِرِد،�َوِمنَْها�الباِلْستِيِكُ ُيْمِكنُنِي�����

نِي�َأْعَتنِي�بَِمَواِرِد�األَْرِض. ٌة�ُتْظِهُر�َأنَّ َهِذِه�َجِميُعَها�َطَراِئٌق�ُمِهمَّ

ْر�ُس الَثاِلُث ـــ المحافظة على َمواِرِد الأَْر�ِس ُل اْلَخاِم�ُس ـــ الدَّ اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َمَواِرُد الأَْر�ِش
ُط بِالَقَلِم َحْوَل ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن الَكلَِماِت التَّالَِيِة ُتَعبُِّر َعِن الَكلَِمِة الَمْكُتوَبِة َأْعاَلُه. ُأَحوِّ

ٌث. 1 َتَلوُّ

ُدَخاٌن
َأْزَهاٌر

َفَضاَلٌت
َنْفٌط�ُمنَْسِكٌب

ُمَحاَفَظٌة. 2
إَعاَدُة�اْستِْخداٍم

َتْدِويٌر
َتْرِشيٌد
َهَواٌء

ٌة. 3 َمَواِرُد َطِبيعيَّ
َنَباَتاٌت

َحيَواَناٌت
َسيَّاَراٌت

َماٌء

َتْدِويٌر. 4
َدْوَرُة�َحياٍة

ُزَجاٌج
َوَرٌق

باِلْستِيٌك

ُل اْلَخاِم�ُس ـــ َمَواِرُد اْلأَْر�ِس  اْلَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ُط بِالَقَلِم َحْوَل الَكلَِمِة الَّتِي ُتِشيُر إِلى الُمَحاَفَظِة َعلى الَمَواِرِد الطَّبِيِعيَِّة َأْو اإِلْضَراِر بَِها. ُأَحوِّ

1 .

َتْرِشيٌد � �إَِعاَدُة�االْستِْخَداِم�

2 .

َتْدِويٌر ٌث� �َتَلوُّ

3 .

ٌث َتَلوُّ � �إَِعاَدُة�االْستِْخَدام�

4 .

َتْرِشيٌد � � �َتْدِويٌر

ُل اْلَخاِم�ُس ـــ َمَواِرُد اْلأَْر�ِس اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة
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ْق�ُش َ�الُف�ُسوُل الطَّ
ُعُه َعِن الطَّْقِس فِيه. َأْقَرُأ اْسَم ُكلِّ َفْصٍل ِمَن الُفُصوِل، َوُأْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة بَِما َأَتوقَّ

وُل ْق�ُس َوالُف�صُ اِد�ُس ـــ الطَّ ُل ال�صَّ            اْلَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبةَ

ْيُف ال�شَّ

ْيُف�� الصَّ

�

�

ِبيُع الرَّ

بِيُع�� الرَّ

�

�

الَخِريُف

الَخِريُف��

�

�

َتاُء ال�ِشّ

َتاُء�� الشِّ

�

�
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ْق�ُش ِمْن َحْوِلَنا الطَّّ
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْق�ُش؟ َما الطَّ

1� ..�� ى����� َماِء�والَهَواِء�َخاَلَل�اْلَيْوِم�ُتَسمَّ َحاَلُة�السَّ

2� ..� ا�َأْو�� ُيْمِكُن�َأْن�َيُكوَن�الطَّْقُس�جافًّ

3� ���َأْو�ُمْشِمَسًة.. َماُء����� ُيْمِكُن�َأْن�َتُكوَن�السَّ

4� .. ���الَجوِّ ْمُس����� ُتَغيُِّر�الشَّ

5� ..�� الّرياُح�ِهَي�َهواٌء����

ْق�ُس ِمْن َحْوِلَنا ُل ـــ الَطّ ْر�ُس الأَوَّ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ْق�َش؟ َكْيَف اأَِقي�ُش الطَّ

6� ..��� ُتَقاُس�َدَرَجُة�الَحَراَرِة�بِاْستِْخَداِم�����

7� يَِّة�الَمَطِر.. ��لِِقَياِس�َكمِّ ���� ُيْمِكنُنِي�اْستِْخَداُم��

8� ..� ياِح�بِاْستِْخَداِم����� َجاِه�َحَرَكِة�الرِّ ُيْمِكنُنِي�ِقَياُس�اتِّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� يِح؟. َجاِه�َحَرَكِة�الرِّ نِي�َعلى�اتَّ ّواِر،�َتُدلُّ ْهِم�الدَّ َهْل�ُتوَجُد�َأْشَياُء�َغْيُر�السَّ

�
�
�

ْق�ُس ِمْن َحْوِلَنا ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ            الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة
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ْق�ُش ِمْن َحْوِلَنا الَطّ
َأْكُتُب الَكلَِمَة َصِحيَحًة، َوَأْسَتْخِدُمَها إِلْكَماِل ُكلٍّ ِمَن الُجَمِل التَّالَيِة:

1� �ا�ل�ر�ا�و�د��. .ا�ل��م�س�ه�� ياِح،�َأْسَتْخِدُم� َجاَه�الرِّ لَِكْي�َأْعِرَف�اتِّ

2� �.ر��ة�ج��د�ة�ح�ر�ال�ا��ر�. إَِذا�َعَرْفُت�ُسُخوَنَة�الَهواِء�َأو�ُبُروَدَتُه،�َأْعِرُف�

3� �.س�ق��ي��ا�م���ط�ر�ل�م��ا���. يََّة�الَمَطِر،�َأْسَتْخِدُم��� لَِكْي�َأِقيَس�َكمِّ

4� �َماِء.ق��س�ا�ط�ل. ��ِمْن�َحاَلِة�الَهَواِء�َوالسَّ ُيْمِكنُنِ�ي�َمْعِرَف�ُة�َحاَل�ِة

5� .ق��س�م��ا�ي����ل�ر�ة�ح��ا�ر�ا�. لَِكْي�َأِقيَس�َدَرَجَة�َحراَرِة�الَهَواِء،�َأْسَتْخِدُم��

ْق�ُس ِمْن َحْوِلَنا ُل ـــ الَطّ ْر�ُس الأَوَّ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ْق�ُش ِمْن َحْوِلَنا الَطّ
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

�السهم�الدوار���� مقياس�الحرارة درجة�الحرارة مقياس�المطر�

ُيْمِكنُنِي�ِقَياُس�َحاَلِة�الطَّْقِس�بَِطَراِئَق�ُمْخَتِلَفٍة.

��الَهَواِء�َفَأْعِرَف�إِْن�َكاَن�َدافًِئا�َأْم�َباِرًدا.� �ُيْمِكُن�َأْن�َأِقيَس����

���لِِقَياِس�َدَرَجِة�الَحَراَرِة. َوُيْمِكنُنِي�اْستِْخَداُم�����

يِح.� َجاَه�الرِّ ���ألَْعِرَف�اتِّ َوُيْمِكنُنِي�اْستِْخَداُم�����

يََّة�الَمَطِر. ���َكمِّ َوَأْعِرُف�ِمْن�����

ِف�َحاَلِة�الطَّْقِس. �َجِميُع�َهِذِه�األََدواِت�ُتَساِعُدنِي�َعَلى�َتَعرُّ

ْق�ُس ِمْن َحْوِلَنا           ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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الُف�ُسوُل الأَْرَبَعُة 

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى ِمْلِء الَفَراَغاِت.
ِبيِع؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي الرَّ

1� نَِة.. �ُجْزٌء�ِمَن�السَّ ��

2� ْيُف،�َوالَخِريُف.. بِيُع،�َوالصَّ َتاُء،�َوالرَّ ��ِهَي:�الشِّ ��
3� ..� َيُكوُن�الطَّْقُس�ُمْشِمًسا�لَِساَعاٍت�َطِويَلٍة�َوَيُكوُن�الَهواُء�ُمْعتِداًل�فِي���
4� .. ��ُيَساِعَداِن�النَّباَتاِت�َعَلى�النُُّموِّ ْمِس�َوالَمَطِر�فِي���� َضْوُء�الشَّ
5� بِيِع.. ��فِي�الرَّ َتنُْمو�ِصَغاُر�َكثِيٍر�ِمَن����

ْيِف؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي ال�شَّ
6� .� بِيِع�ُهو���� ِذي�َيْأتِي�َبْعَد�الرَّ الَفْصُل�الَّ
7� ..� ْيُف�ُهو�الَفْصُل���� الصَّ
8� يِف.. ��فِي�َفْصِل�الصَّ �ُتْثِمُر�َكثِيٌر�ِمَن����
9� بِيِع.. ��َساَعاٍت�َأْطَوَل�ِمْن�َفْصِل�الرَّ ْيِف���� َيُكوُن�الطَّْقُس�فِي�َفْصِل�الصَّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ
10� َباَحُة�فِي�البَِحاِر؟. نَِة�َتْكُثُر�السِّ �ُفُصوِل�السَّ فِي�َأيِّ

�

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ِل الَخِريِف؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي ِف�شْ

11� يِف.. ��َيْأتِي�َبعَد�َفْصِل�الصَّ َفْصُل����

12� ْيِف.. ��ِمَن�الصَّ في�َفْصِل�الَخِريِف�َيُكوُن�الطَّْقُس�ُمْشِمًسا�لَِساَعاٍت����

13� .. ْمَس�َتْظَهُر�فِيِه�َساَعاٍت�َأَقلَّ �الشَّ ْيِف�أِلَنَّ ��ِمَن�الصَّ �الطَّْقُس�فِي�َفْصِل�الَخِريِف��

14� َجَرِة.. ��النَّباَتاِت�َوَتْسُقُط�َعِن�الشَّ َيَتَغيَُّر�َلْوُن�َبْعِض����

15� �َفَتنَْتِقُل�إَِلى�َأَماِكَن�َدافَِئٍة.. فِي�َفْصِل�الَخِريِف،�َتْبَدُأ�َبْعُض�الَحَيَواَناِت�فِي�ااِلْستِْعَداِد�لَِفْصِل����

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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َتاِء؟ ِل ال�شِّ َماَذا َيْحُدُث ِفي َف�شْ

16� .. َأْكَثُر�الُفُصوِل�ُبُروَدًة���

17� .. َيُكوُن�الطَّْقُس�فِيِه�ُمْشِمًسا�َساَعاٍت���

18� َطَعاًما.. �النََّباَتَاُت�َفاَل�َتِجُد���� َتِقلُّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ
19� َتاِء؟. �لَِماَذا�َتنَاُم�َبْعُض�الَحيَواناِت�فِي�َفْصِل�الشِّ

�
�
�
�

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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الُف�ُسوُل الأَْرَبَعُة

َأْقَرُأ الُجَمَل، َوَأْكُتُب " َصح " إِذا َكاَنِت اإِلَجاَبُة َصِحيَحًة، َوأَكُتُب " َخطأ " إِذا َكاَنِت الُجْمَلُة َغْيَر َصِحيَحٍة.

1� نِة.�. �ِمَن�السَّ الَفْصُل�ُجْزءٌّ

2� نِة�َثاَلَثُة�ُفُصوٍل.��. فِي�السَّ

3� تاِء.�. بِيِع�َيُكوُن�الطَّْقُس�ُمْشِمًسا�لَِساَعاٍت�َأْطَوَل�ِمن�الشِّ فِي�الرَّ

4� بِيِع�َتْبَدُأ�َأْزهاُر�النَّباَتاِت�َتْظَهُر،�َوَتنُْمو�ِصَغاُر�َكثِيٍر�ِمَن�الَحَيَواناِت��. فِي�الرَّ

5� ْيُف�ُهو�الَفْصُل�األَْكثُر�ُب�ُروَدًة.��. الصَّ

6� يِف.��. َكثِيٌر�ِمَن�النَّباَتاِت�ُتْثِمُر�فِي�الصَّ

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ  الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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الُف�ُسوُل الأَْرَبَعُة
وَرِة الَّتِي َتُدلُّ َعَلى الَفْصِل.  َأْكُتُب َكلَِمَة "َخِريف" َأْو َكلَِمَة "ِشَتاء" َتحَت الصُّ

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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وُل الأَْرَبَعُة           ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

وَرِة الَّتِي َتُدلُّ َعَلى الَفْصِل.  َأْكُتُب َكلَِمَة "َصْيف" َأْو َكلَِمَة "ِشَتاء" بَِجانِِب الصُّ
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الُف�ُسوُل الأَْرَبَعُة
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِية ألَْكُتَب الَكلَِمَة الَّتي ُتنَاِسُب ُكلَّ ُجْمَلٍة.

�الربيعالنباتاتمشمسا

فِي�َكثِيٍر�ِمَن�األََماِكِن،�َيَتغيَُّر�الطَّْقُس�فِي�الُفُصوِل�األَْرَبَعِة.

�َساَعاٍت ؛�َحْيُث�َيُكوُن�الطَّْقُس� �َيْدَفُأ�فِي�َفْصِل� َيْبَدُأ�الَجوُّ

�فِي�الظُُّهوِر.� َطويَلًة،�َوَتْبَدُأ�َأْزَهاُر�

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْكُتَب الَكلَِمَة الَّتي ُتنَاِسُب ُكلَّ ُجْمَلٍة.

تاء���الَطعام���َأْوراق الشِّ

األَْشَجاِر. ،�َوَتَتَساَقُط�َبْعُض�� فِي�الَخِريِف،�َيُكوُن�الطَّْقُس�ُمْشِمًسا�َساَعاٍت�َأَقلَّ

،�َوال�َيَتَواَف�ُر�فِيِه�َطَعاٌم�َكثِيٌر�لِْلَحيَواناِت.� � نَِة�ُهو�َفْصَلُ �َأْبَرُد�ُفُصوِل�السَّ

ِذي�َجَمُعوُه�فِي�الَخِريِف،�َوَبْعُضها� الَّ َتاِء؛�ْيْأُكُل�َبْعُض�الَحْيَواَناِت�ِمَن� فِي�الشِّ

بِيِع. اآلَخُر�َينَاُم�َحتَّى�َيْأتِي�َفْصُل�الرَّ

وُل الأَْرَبَعُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الُف�صُ اِد�ُس ـــ الدَّ ُل ال�صَّ            الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبةَ
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ْق�ُش َ�الُف�ُسوُل الطَّ
ُط بِالَقَلِم َحْوَل ُكلِّ َكلَِمٍة فِي ُكلِّ ُصنُْدوٍق، ُتَعبُِّر َعِن الَكلَِمِة الَمْكُتوَبِة َأْعاَله. ُأَحوِّ

َأَدَواُت ِقَياِس الطَّْقِس. 2الُفُصوُل. 1

الَخِريُف

َتاُء الشِّ

َدَرَجُة�الَحراَرِة

يُف الصَّ

بيُع الرَّ

َواِر� ْهُم�الدَّ �السَّ

ِمْقَياُس�الَمَطِر

الُغُيوُم

ِمْقياُس�الَحراَرِة

وُل ْق�ُس َوالُف�صُ اِد�ُس ـــ الطَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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وَرِة َوالَكلَِمِة الَّتِي َتُدلُّ َعليَها. َأِصُل بَِخطٍّ َبيَن الصُّ
1� .�

ُغُيوٌم

2� .�
ْواِر�� ْهُم�الدَّ �السَّ

3� .�
الَخِريُف

4� .�
ِمْقياُس�الَمَطِر

5� .�
ِمْقياُس�الَحراَرِة

6� .�
َتاُء الشِّ

وُل ْق�ُس َوالُف�صُ اِد�ُس ـــ الطَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ُة ِمْن َحْوِلَنا الَمادَّ
ِة فِي الَجْدَوِل التَّالِي. َأْكُتُب ِصَفَتيِن  ُيوَجُد اْسُم ُكلِّ َحاَلٍة ِمْن َحاالَِت الَمادَّ

َعَلى األََقلِّ لُِكلِّ َحاَلٍة َوَأَنا َأْقَرُأ الَفْصَل.

َفاُت ُكلٍّ ِمْنَها ِة َو�شِ َحاَلُت الَماَدّ

ْلَبُة الَمَوادُّ ال�شُّ

َواِئُل ال�شَّ

الَغاَزاُت

ُة ِمْن َحْوِلنا اِبُع ـــ الَمادَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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اِئ�ُش الَمَوادِّ َخ�سَ
 َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُة ؟ َما الَماَدّ
1� .. ُث�َعْن� ِعنَْدَما�َأِصُف�َشْيًئَا�َفإِنَّنِي�َأَتحدَّ

2� .. ْوُن،�َواْلَحْجُم،�و ِة�اللَّ ِمْن�ِصَفاِت�الَمادَّ

3� .. ُن�َجِميُع�األَْشياِء�ِمْن� َتَتَكوَّ

4� �ُمَعيَّنًا.. ُة�َتْشَغُل� الَمادَّ

5� �َحاالٍت.. ِة� لِلَمادَّ

6� ِة.. اِئُل�َحاالُت�الَمادَّ �َوالسَّ ْلُب� الصُّ

ُل ـــ َخ�َصاِئ�ُس الَموادِّ ْر�ُس الأَوَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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َما الُكْتَلُة؟

7� .. ْيِء�ِهَي� ِة�فِي�الشَّ يَُّة�الَمادَّ َكمِّ

8� �ِمْن�ُكْتَلِة�األَْشَياِء�الَخِفيَفِة.. لأَِلْشَياِء�الثَِّقيَلِة�ُكْتَلٌة�

9� ْيِء.. ��لِقَياِس�ُكْتَلِة�الشَّ َأْسَتْخِدُم�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

10� ُة؟�َكْيَف�أِصُفَها؟. َما�الَمادَّ

ُل ـــ َخ�َصاِئ�ُس الَموادِّ ْر�ُس الأَوَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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اِئ�ُش الَمَوادِّ َخ�سَ
ِع.  ُط بِاْلَقَلِم َحْوَل ُكلِّ َكلَِمٍة ُتناِسُب الكلَِمَة الَمْكُتوَبَة فِي َأْعلَى الُمَربَّ ٍع ُأَحوِّ فِي ُكلِّ ُمَربَّ

ُل ـــ َخ�َصاِئ�ُس الَموادِّ ْر�ُس الأَوَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

1� اِئ�ُش�. الَخ�شَ
َلْوٌن

ٌب�َخَشبِيٌّ ُمَكعَّ
َحْجٌم
َشْكٌل
َراِئَحٌة
َطْعٌم
َسيَّاَرٌة
ُكْتَلٌة

1� ُة. الَمادَّ
َعْشَرُةٌ
َغاٌز
َساِئٌل
ُصْلٌب

1� الُكْتَلُة.
ِميَزاٌن�
َفاِرٌغ
� أَخفُّ
َاْثَقُل
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اِئ�ُش الَمَوادِّ َخ�سَ
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِية ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

مذاقهللمادة�الصلبةرائحتهكتلته

1� ،�َوَحتَّى�َصْوِت�. ُر�فِي�َلْوِن�الفَش�اِر،�َو� ُة.�ُأَفكِّ ٍة�ِصَفاُتَها�الَخاصَّ �َمادَّ لُِكلِّ
َفْرَقَعتِِه.

2� �َمْيَزًة��. َفاِت�ُتَعدُّ �َواِحَدٍة�ِمْن�َهِذِه��الصِّ َوَشْكِلِه�الُمَمّيِز.�ُكلُّ ُر�في� �ُأَفكِّ
يَها�الفَشاَر. تِي�ُنَسمِّ �الَّ

3� .. �َأْفَضَل�ِصَفٍة�لِلفَشاِر�ِهي�� َيْعَتِقُد�َبعُض�األَْشَخاِص�َأنَّ

ُل ـــ َخ�َصاِئ�ُس الَموادِّ ْر�ُس الأَوَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ْلَبُة الَمَوادُّ ال�سُّ
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

ْلَبُة؟ ُة ال�شُّ َما الَماَدّ

1� ِة.. ِهَي�إِْحَدى�َحااَلِت�اْلَمادَّ

2� ٌد.. ُمَحدَّ ْلَبُة�َفقْط�لًها� ُة�الصُّ اْلَمادَّ

3� ُك.. �عنَْدما�َتَتَحرَّ ْلَبُة�َعلى�َشْكٍل�َوَحْجٍم� ُة�الصُّ ُتَحافُِظ�الَمادَّ

4� �ُمْخَتِلَفٍة.�. ْلَبُة�فِي�َأْحَجاٍم�َوَأْشَكاٍل�َو �الصُّ َتْظَهُر�الَمَوادُّ

ْلَبُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَوادُّ ال�صُّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ْلَبُة الموادُّ ال�سُّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

ْلَبِة؟ اِئ�ُش الأَ�ْشَياُء ال�شُّ َما َخ�شَ

6� ْلَبِة.. �َبْعِض�األَْشَياِء�الصُّ ُيْمِكنُنِي�

7� ..� ْلَبِة�ألَنَّها�َتْخَتِلُف�فِي� َيْخَتِلُف�إِْحَساِسي�بِاألَْشَياِء�الصُّ

8� ْلَبِة.. لِِقَياِس�أْطَواِل�َبْعِض�األَْشَياِء�الصُّ ُيْمِكنُنِي�اْستِْخَداُم�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� ُد�ِمْن�إَجاَبتِي؟. هل�َتَتَغيَُّر�ُكْتَلُة�ُكَرٍة�طِينِيٍَّة�إَذا�َعِمْلُت�ِمنها�أْرَبَع�ُكَراٍت�َصِغيَرٍة؟�َكْيَف�َأَتَأكَّ

�

ْلَبُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَوادُّ ال�صُّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْلَبُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَوادُّ ال�صُّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

ْلَبُة الَمَوادُّ ال�سُّ
ٍة ُصْلَبٍة.  ُن ُكلَّ َمادَّ َوَر َوُأَلوِّ ُص الصُّ َأَتَفحَّ
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ْلَبُة الَمَوادُّ ال�سُّ
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

مواد�صلبةشكلهاثابتالمادة

1� .. �� �� َمى�َجِميُعَها�أْلَعاٌب،�َهِذِه�األَْشَياُء�َجِميُعها� َباُت�الَخَشبِيَُّة�َوالُكَراُت�َوالدُّ الُمَكعَّ

2� .. ْلَبُة�َحاَلٌة�ِمْن�َحااَلِت� ُة�الصُّ الَمادَّ

3� ْكُتَها.. �َحّتى�إَِذا�َحرَّ ْلَبُة� ُة�الصُّ ال�ُتَغيُِّر�الَمادَّ

4� .. لَبُة�لَها�َشْكٌل�� ُة�الصُّ المادَّ

ِة�َنْفَسَها. �َلها�َحاَلَة�الَمادَّ َتَتَشاَبُه�َجِميُع�َهِذِه�األْلَعاِب�ألَنَّ

ْلَبُة ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَوادُّ ال�صُّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
 َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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واِئُل َوالَغاَزاُت ْر�ُس الثَّاِلُث ـــ ال�صَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

َواِئُل َ�الَغاَزاُت ال�سَّ
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ائِلِة؟ ائ�ُش الأَ�ْشَياِء ال�شَّ َما َخ�شَ

1� ِة.. �َحاَلٌة�ِمْن�َحااَلِت�الَمادَّ

2� �َوَتْشَغُل�َمَكاًنا.. واِئِل� لِلسَّ

3� ..� َواِئِل� َلْيَس�للسَّ

4� ِذي�ُتوَضُع�فِيِه.. �الِوَعاِء�الَّ واِئُل� َتَأُخُذ�السَّ

5� اِئِل.. يَِّة�السَّ �لِِقَياِس�َكمِّ ُيْمِكنُنِي�اْستِْخَداُم�
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ائ�ُش الَغاَزاِت؟ َما َخ�شَ
6� ِة.. �َحاَلٌة�َثالَِثٌة�لِلَمادَّ

7� ٌد.. �ُمَحدَّ َلْيَس�للَغاَزاِت�

8� ِذي�ُيوَجُد�فِيِه.. �لَِيْمأَلَ�الَمَكاَن�الَّ َينَْتِشُر�الَغاُز�

9� ُسُه�ِمْن�َغاَزاٍت�ُمْخَتِلَفٍة.�. ِذي�َنَتنَفَّ �الَّ ُن� َيَتَكوَّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

10� اِئُل�َوالَغاُز،�َوفِيَم�َيْختِلَفاِن؟. فِْيَم�َيَتَشاَبُه�السَّ

واِئُل َوالَغاَزاُت ْر�ُس الثَّاِلُث ـــ ال�صَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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واِئُل َ�الَغاَزاُت ال�سَّ
ِحيَحة، وإَِشاَرَة  َأَماَم الُجْمَلِة الَخاطَِئِة. َأْقَرُأ ُكلَّ ُجْمَلٍة، َوَأَضُع إَشاَرَة  َأَماَم الُجْمَلِة الصَّ

الُجْمَلُة

اِئِل�بِاْختاَِلِف�َشْكِل�الِوَعاِء�الَموُجوِد�فِيِه. َيْخَتِلُف�َشْكُل�السَّ

ْلَبِة. �الصُّ �ِمْن�ُكْتَلِة�الَمَوادِّ لِلّسَواِئِل�َداِئًما�ُكْتلٌة�أَقلُّ

َواِئُل�َفَتنْتِقُل�ِمْن�َمَكاٍن�إَلى�َمَكاٍن�آَخَر. َتنَْساُب�السَّ

ُن�الَهَواُء�ِمْن�َغاَزاٍت�ُمْخَتِلَفٍة.� َيَتَكوَّ

ِذي�ُتوَجُد�فِيِه. َتنَْتِشُر�الَغاَزاُت�بُِسُهوَلٍة�فِي�الَمَكاِن�الَّ

َجٌة�لِِقَياِس�الَغاِز. َنْسَتْخِدُم�َكْأًسا�ُمَدرَّ

واِئُل َوالَغاَزاُت ْر�ُس الثَّاِلُث ـــ ال�صَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َواِئُل َ�الَغاَزاُت ال�سَّ

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

شكلسائلالغازينساب
�

. �الَحِليَب� ٌة�ُصْلَبٌة،�َلِكنَّ �فِيها�الَحِليَب�َمادَّ تِي�َتُصبُّ الَكْأُس�الَّ

�فِي�الَكْأِس. ُه� �الَحِليَب�َفإنَّ ِعنَْدَما�َتُصبُّ

تِي�َوَضْعُتُه�فِيها. �الَكْأِس�الَّ َيْأُخُذ�الَحِليُب�

�َأْيًضا�َشْكَل�الِوَعاِء�الَّذي�ُيوَجُد�فِيه.�ِعنَْدما�َتنُْفُخ�الَباُلوَن� َيْأُخُذ�

َينَْتِشُر�الَهَواُء�لَِيْمأَلَ�الَباُلوَن.

واِئُل َوالَغاَزاُت ْر�ُس الثَّاِلُث ـــ ال�صَّ اِبُع ـــ الدَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َ�َحَداُت الِبَناِء

ِعي َعْن  ِع، ُثمَّ َأْكُتُب َتَوقُّ ُف الَمْعُلوَماِت الَّتِي ُتَس�اِعُدنِي َعلى التََّوقُّ لِميَِّة فِي كَِتابِي، َوأَتَعرَّ َأْق�َرُأ فِْق�َرَة الِقراَءِة الِعْ
َبْيِت الَخُروِف األَْقَوى.

ُع؟ الأَِدلَُّة الَِّتي ا�ْشَتْخَدْمُتهاَماَذا اأََتَوقَّ

ُة ِمْن َحوِلَنا اِبُع ـــ الَمادَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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اأَْكُتُب َعن

تِي� �َعِف�َبعَد�ِمَئِة�َس�نٍَة؟�ُيْمِكنُني�اْس�تِْخَداُم�الَمْعُلوَماِت�الَّ �ُع َكْي�َف�َيُكوُن�َش�ْكُل�الَبْيِت�الَمْصنُوِع�ِمَن�السَّ َأَتَوقَّ
ِع. ْنُتها�فِي�َجْدَوِل�التََّوقُّ َدوَّ

�َبْعَد�ِمَئِة�َسنٍَة. َعِف�َسَيُكوُن� �السَّ �َبيْتَ ُع�أنَّ أَتَوقَّ

َعَف �السَّ �َهَذا�َسَيْحُصُل�ألَنَّ َأْعَتِقُد�أنَّ

ُة ِمْن َحوِلَنا اِبُع ـــ الَمادَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة



ُمْفَرداُت الَفْصِل

106

االسُم���

ُة ِمْن َحْوِلَنا الَمادَّ

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

خصائصمادةالكتلةالميزان

1� ْيِء.. ِة�فِي�الشَّ يَُّة�الَمادَّ �ِهَي�َكمِّ

2� يِء�ِهَي�َشْكُلُه،�َوَراِئَحُتُه،�َوَمْلَمُسُه،�َوَطْعُمُه.. ��الشَّ

3� �ُيْسَتْخَدُم�لِِقياِس�الُكْتلِة..

4� .�. ُن�َجِميُع�األْشياِء�ِمْن� َتَتَكوَّ

ُة ِمْن َحوِلَنا اِبُع ـــ الَمادَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َأْسَتْخِدُم األْحُرَف لِكَِتاَبِة الَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة لُِكلِّ ُجْمَلٍة.

5� ْيِء. ِة�فِي�الشَّ يَُّة�الَمادَّ َكمِّ

� � ت� �

6� ْيِء،�َوَحْجُمُه�َوَشْكُلُه�ِهَي. َلْوُن�الشَّ

� � � � � ص� �

7� تِي�َتْأُخُذ�َشْكَل�الِوَعاِء�اّلِذي�ُتوَضُع�فِيِه. ِة�الَّ َحاَلُة�الَمادَّ

� ئ� � � س�

8� َك�ُهَو. ِذي�َيُكوُن�َقاِسًيا�َأْو�َليِّنًا،�َكبِيًرا�َأْو�َصِغيًرا،�لِكنَُّه�ُيَحافُِظ�َعلى�َشْكِلِه�َحتَّى�َلْو�َتَحرَّ ْيُء�الَّ الشَّ

� � ل � � ة � � ا

�ة

ُة ِمْن َحوِلَنا اِبُع ـــ الَمادَّ ُل ال�صَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ِة َراُت الَمادَّ َتَغيُّ
ُة: َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَُبيَِّن كيَف َتتغيَُّر الَمادَّ

يحترقيختلطيذوب

اِر َتْعِري�ُش الَخ�َشِب ِلْلنَّ

ِر اإلى الَماِء كَّ اَفُة ال�شُّ اإِ�شَ

ْمِل اَفُة الَمْلِح اإلى الرَّ اإِ�شَ

ِتيَجُة النَّ

ِة راُت الَماَدّ ُل الثَّاِمُن ـــ َتغيُّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ُر ُة َتَتَغيَّ الَمادَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُة؟ ُر الَمادَّ َكيَف َتَتغيَّ

1� �َأْو�َثنُْيها،�لَِتْغِييِر�َشْكِلَها.. ُيْمِكنُنِي�َتْمِزيُق�

2� �َشْيٍء�آَخَر.. ِة�إِلى�َأيِّ �اْلَمادَّ ُيْمِكنُنِي�َأْحَياًنا�

3� �ُمْخَتِلَفٍة.. ٍة�َذاِت� ُل�إَِلى�َمادَّ َها�َتَتَحوَّ ِعنََدَما�َنْحِرُق�َوَرَقًة�َفإِنَّ

ُة َتَتَغيَُّر ُل ـــ الَماَدّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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4� .. ُل�إَِلى� ِعنَْدَما�َتْحَتِرُق�الَوَرَقُة�َفإنَّها�َتَتَحوَّ

5� �َنْفُسَها�َبْعَد�الَحْرِق.. َلْن�َتْبَقى�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

6� َنِة�َلَها؟�. ِة�الُمَكوِّ ْلَبَة�دوَن�َتْغِييِر�الَمادَّ َة�الصُّ َكْيَف�ُأَغيُِّر�الَمادَّ

7� َنِة�َلَها؟. ِة�الُمَكوِّ ْلَبَة�بَِتغْيِيِر�الَمادَّ َة�الصُّ َكْيَف�ُأَغيُِّر�الَمادَّ

ُة َتَتَغيَُّر ُل ـــ الَماَدّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ُر ُة َتَتَغيَّ الَمادَّ
َة، ُثمَّ ُاْكِمُل الُجْمَلَة أْس�َفَل  وَرَة الَّتي ُتَبيُِّن َكْيَف ُيَغيُِّر االْحتَِراُق الَمادَّ ُن الصُّ وَرَتي�ِن التَّالَِيتيِن. ُأَلوِّ َأْنُظ�ُر إلى الصُّ

وَرِة. الصُّ

. ُل�إَِلى� ُه�َيَتحوَّ �َفإنَّ ِعنَْدَما�ُأْحِرُق�

ُة َتَتَغيَُّر ُل ـــ الَماَدّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ُة َتَتَغيَُّر ُل ـــ الَماَدّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

ُر  ُة َتَتغيَّ الَمادَّ

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

تلوينهشكلأحرقتثنيه

� ٍة.�َأْسَتطِيُع�َتْمِزيَقُه�أْو� �بَِطَراِئَق�ِعدَّ ٍة�ُصْلَبٍة�ِمْثِل�َطَبٍق�َكْرُتونِيٍّ ُيْمِكنُنِي�َتْغِييُر�َمادَّ
ألَْعَمَل�ُدْمَيًة�ِمنْه.

�ألَْعَمَل�ِمنُْه�َشْكاًل�َجِمياًل. ُيْمِكنُنِي�أْيًضا�

�لِكنُّه�َسَيْبَقى�ُهَو�َنْفَسُه. َبِق�الَكْرُتونِيِّ �الطَّ ُتَغيُِّر�َهِذِه�األْشَياُء�

ًة�َجِديَدًة.� ُن�َمادَّ �َفإّنُه�َسَيْحَتِرُق�َوُيَكوِّ َبَق�الَكْرُتونِيَّ �الطَّ إَذا�
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الَمَخاِليُط

َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراِغ بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة.

َما َاْلَمْخُلوُط؟

1� �َشْيَئاِن�َأْو�َأْشَياُء�ُمْخَتِلَفٌة�َتْخَتِلُط�َمًعا..

2� �ِعنَْد�َخْلطِها.. ال�َتَتَغيَُّر�

3� ْلَبِة�فِي�الَمْخُلوِط.. �الصُّ �الَمَوادِّ ُيْمِكنُني�

4� ْلَبِة�َعلى�َسْطِح�اْلماِء،�َوَبْعُضها�اآلَخُر�َينَْغِمُر.. �الصُّ �َبْعُض�الَمَوادِّ

5� ْلَبِة�ِمْن�الَماِء.. �الصُّ �الَموادِّ ُيْمِكنُنِي�أْحَياًنا�

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَخاِليُط ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َما الَمَخاِليُط الأُخَرى؟

6� اِئِل.. �فِي�السَّ ْلبِة� �الصُّ َبْعُض�الَمَوادِّ

7� يًّا�َمَعُه.. �َمَع�الَماِء�َفإّنَها�َقْد�َتْمَتِزُج�ُكلِّ ِعنَْدما�َتْخَتِلُط�

8� يًّا�َمَع�الَماِء.. �ال�َتْمَتِزُج�ُكلِّ واِئِل�َوِمنَْها� َبْعُض�السَّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

9� َناتِِه�الُمْخَتِلَفِة؟�. َناُتُه؟�َماَذا�َحَدَث�لُِمَكوِّ ٍة�َعِمْلَت�َمْخُلوًطا�؟�َماَذا�َكاَنْت�ُمَكوِّ َمَتى�َكاَنْت�آِخُر�َمرَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَخاِليُط ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الَمَخاِليُط
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

مخلوطاإلذابتها

1� ْكِل�لَِعَمِل�الِقالَدِة.. ِع�الشَّ �وآخَر�ُمربَّ �ِمن�َخَرٍز�َداِئِريٍّ �َتْسَتْخِدُم�َسْلَمى�

2� �فِي�الَماِء�ِعنَْد�َشراِب�الُبْرُتقاَل.. ْلَبَة� َة�الصُّ ِه�الَمادَّ ُك�َعْبُد�اللَّ ُيَحرِّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَخاِليُط ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الَمَخاِليُط
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

المواد�الصلبةفصلهمخلوطإلذابة

َهْل�َعِمْلَت�َمْخُلوًطا�ِمْن�َقْبُل؟

�َوِمنَْها� �َيْس�ُهُل�َعَمُلُه.�َأَض�ُع�َبْعَض� ه�ذا�

َرِة�فِي�ِوَعاٍء. �َوالُبنُْدُق�َوَرَقاِئُق�الذُّ بِيُبِ الزَّ

ْلَبِة�الُمْخَتِلَفِة�إَذا�َأَرْدُت. �الصُّ َأْخِلُط�األْشَياَء�َجيًِّدا.�ُيْمِكنُني�التَِقاُط�الَمَوادِّ

. َشَراُب�اللَّيُموِن�َمْخُلوٌط�َيْصُعُب�

ِر. كَّ �السُّ ُك� �ُأَحرِّ َر،�َوالَماَء�فِي�كأٍس،�ُثمَّ كَّ َأَضُع�َعِصيَر�اللَّيُموِن�َوالسُّ

َهَذا�َمْخُلوٌط�َيْمَتِزُج�ُكليًّا�َمَع�الَماِء.

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَخاِليُط ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الَمَخاِليُط
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

�الذوبان����ينغمريطفو

1� �َعَلى�َسْطِح�الَماِء.. �َبْعَضَها� لَبَة�بِالَماِء�َفإنَّ �الصُّ ِعنَْدَما�ُأْخِلُط�الَمَوادَّ

2� �فِي�الَماِء.. �َبْعَضَها� لَبَة�بِالَماِء�َفإنَّ �الصُّ ِعنَْدَما�ُأْخِلُط�الَمَوادَّ

3� اِئِل.. يًّا�بِالسَّ ِة�ُكلِّ �اْمتَِزاُج�الَمادَّ

ْر�ُس الثَّاِني ـــ الَمَخاِليُط ُل الثَّاِمُن ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة



االسُم���ِمَهٌن ُمْرَتبَِطٌة َمَع الُعُلوِم

ِة118 َراُت اْلَمادَّ ُل الثَّاِمُن ـــ َتَغيُّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة

اُز الَخبَّ
ًة َعِن الَخبَّاِز. َأْكُتُب ِقصَّ

َأْسَتِعدُّ

ًة ُمْسَتِعينًا بِالُمَخطَِّط الُمَبيَِّن ُأَبيُِّن فِيَها َكْيَف ُيِعدُّ َلنَا الَخبَّاُز ُخْبًزا لِنَْأُكَلُه. أْكُتُب ِقصَّ

اُز َكْيَف ُيِعدُّ لنا الَخَبَّ
ُخْبًزا ِلَناأُْكَلُه

6

5 2

4 3

1
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ِة َتَغيُّراُت الَمادَّ
ُط بِالَقَل�ِم َحْوَل الَكلَِم�اِت. أَْبَحُث أُفقياًّا  أِج�ُد الُمْف�َرَداِت الث�الَث الُمْخَتبَِئَة َبي�َن األَْحُرِف فِي الُمَربَّ�ِع، و ُأَحوِّ

ا.  َوَعُموِدياًّ

� مخلوطيذوبيحترق

ق   بفوؤلعم�شاأ
�ش�شقرتحيجم
طقك�شرخبتي
د�شاعقيكلم
بوذي�شنخقخ
�شحلكد�شرطل
فرزةغهتثو

دمجتيربكط

ِة َراُت اْلَمادَّ ُل الثَّاِمُن ـــ َتَغيُّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبة
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ُل التَّا�ِصُع ـــ اَلَحَرَكُة  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

الَحَرَكُة
ئِيسَة الَّتِي َسأْقَرُؤَها فِي َهَذا الَفْصل. َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْكُتَب األْفَكاَر الرَّ

�����الدفعالسحبالجاذبية

الَحَرَكُة

ُك؟ تِي�َتْجَعُل�األَْشَياَء�َتَتَحرَّ َما�الُقَوى�الَّ
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الَمْوَقُع َ�اْلَحَرَكُة
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْيِء؟ ُد َمْوِقَع ال�شَّ  َكْيَف اأَُحِدّ

1� ْيِء�بِالنَّْسَبِة�إَِلى�َشْيٍء�آَخَر.. �ُهَو�َمكاُن�ُوُجوِد�الشَّ

2� �َأْو�اْلَيساِر.. ْيُء�في�األَْعلى،�َأِو�األَْسَفِل،�َأْو�إِلى� نِي�الَموقُع�إِْن�كاَن�الشَّ َيُدلُّ

ُك الأَ�ْشَياُء؟ َكيَف َتَتحَرّ
3� ْيِء.. �ِهَي�َتَغيُُّر�َمْوقِع�الشَّ

4� .. �َأْو�إِلى�الَخْلِف�َأْو�في�َشْكٍل�َداِئِريٍّ ُك�األَْشياُء�إَِلى� َتَتحرَّ

5� �َأْو��إَلى�َأْسَفَل.. َك��إلى� َتْسَتطِيُع��األَْشَياُء��َأْن��َتَتَحرَّ

ُل ـــ الَمْوقُع َواْلَحَرَكُة ْر�ُس الأَوَّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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6� ٍج.. �ُمَتَعرِّ �َأْو�فِي�َخطٍّ َك�فِي�َمَساٍر� ُيْمِكُن�لأَلْشَياِء��أْن�َتَتحرَّ

7� .. ُك� ُك�بُِسْرَعٍة�َكبِيَرٍة،�َوَبْعُضها�َيَتحرَّ َبْعُض�األَْجَساِم�َتَتَحرَّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

8� ُك�َعلى�األُْرُجوَحِة�فِي�َمِدينَِة�األْلَعاِب؟. َكيَف�َأَتَحرَّ

ُل ـــ الَمْوقُع َواْلَحَرَكُة ْر�ُس الأَوَّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الَمْوِقُع َ�الَحَرَكُة
َوَر َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألُْكِمَل الُجَمَل الَّتِي َتِصُف الصُّ

بسرعةموقعبحركة
�

1� �أْكَب�َر�ِمَن�الطِّْفِل�. ُك� اَجِة�َيَتَحرَّ رَّ �َس�اِئُق�الدَّ
َجاِت.� الَّ الَّذي�َيْسَتْخِدُم�الزَّ

2� �الِقطَِّة.�. �َمْوِقُع�الْفَأِر�أْعَلى�ِمْن�

3� َجٍة�ِم�ن�َزْهَرٍة�إَِلى�. �ُمَتَعرِّ �َتطِي�ُر�الَفَراَش�اُت�
ُأْخَرى.

ُل ـــ الَمْوقُع َواْلَحَرَكُة ْر�ُس الأَوَّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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الَموِقُع َ�الَحَرَكُة
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَل الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

مواقعهمبسرعاتيمينبالحركة

َهْل َسبَق أْن َشاَهْدَت ِسَباًقا؟

�البَِداَيِة. �ِعنَْد�َخطِّ َخاِذ� َيْبَدُأ�الُمَتَسابُِقوَن�في�اتِّ

�َوَيَساِرِه. �الَخطِّ َيِقُف�الُمَتَسابُِقوَن�َعَلى�

. ِعنَد�اإلَشاَرِة�َيبَدُأ�الُمَتسابُِقوَن�

َباِق. �ُمْخَتِلفٍة�فِي�َمْيَداِن�السِّ ُك�الُمَتَسابُِقوَن� َيَتَحرَّ

َباِق.� الُمَتَسابُِق�األْسَرُع�َيُفوُز�بِالسِّ

ُل ـــ الَمْوقُع َواْلَحَرَكُة ْر�ُس الأَوَّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْحُب ْفُع َ�ال�سَّ الدَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ُك الأ�ْشَياَء؟ َما الَِّذي ُيَحِرّ

1� َكها.�. �َما��لُِتَحرِّ َتْحَتاُج�األَْشَياُء�إِلى�

2� ْيَء.. ُك�الشَّ تي�ُتَحرِّ ْفِع�الَّ ُة�الدَّ �َأْو�ُقوَّ ُة�� ُة�ِهَي�ُقوَّ الُقوَّ

3� ْيَء�َبعيًدا�َعنِّي.. �الشَّ ُة� ُك�ُقوَّ ُتَحرِّ

4� ْيَء�في�اتََّجاِهي.. �الشَّ ُكُ �ُتَحرِّ ُة� ُقوَّ

5� َجاِه�األَْرِض.. تي�َتْسَحُب�األَْشياِء�في�اتِّ ُة�الَّ �ِهَي�اْلُقوَّ

ْحُب ْفُع َوال�َصّ ْر�ُس  الثَّانِي ـــ الَدّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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َكْيَف َتْخَتِلُف الُقَوى؟

6� ْحِب.. ْفِع�َوالسَّ �الدَّ َتْخَتِلُف�َحَرَكُة�األْشَياِء�بَِحَسِب�ِمْقَداِر�

7� .. ْفِع� ِة�اْلدَّ ْيَء�بُِسْرَعٍة�َأْكَبَر�َولَِمساَفٍة�َأْطَوَل�ِمْن�ُقوَّ ُك�الشَّ ْفِع�اْلَكبِيَرة�ُتَحرِّ ُة�الدَّ ُقوَّ

8� �ُتْبطُِئ�َحَرَكَة�األَْشياِء.. ُة� ُقوَّ

9� �ِجْسماِن�َمًعا.. َيْحُدُث�االْحتِكاُك�ِعنَْدما�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

10� َياَضِة�؟. لَِماَذا�ُيوَجُد�َسْطٌح�َخِشٌن�أْسَفَل�َكَثيٍر�ِمْن�َأْحِذَيِة�الرِّ

ْحُب ْفُع َوال�َصّ ْر�ُس  الثَّانِي ـــ الَدّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْحُب  ْفُع َ�ال�سَّ الدَّ
وَرِة. َة فِي الصُّ ُط بِالَقَلِم َحوَل الَكلَِمِة الَّتِي َتِصُف الُقوَّ ُأَحوِّ

1� .�

َجاِذبيٌَّة َسْحٌب��������������������َدْفعٌ�

2� .�

َدْفٌع َجاِذبيَّةٌ��������������������َسْحٌب�
3� .�

َسْحُب����� اْحتَِكاكٌ�������������������َجاِذبيَّةٌ�

4� .�

َسْحٌب َدْفعٌ��������������������َجاِذبيَّةُ�

ْحُب ْفُع َوال�َصّ ْر�ُس  الثَّانِي ـــ الَدّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْحُب  ْفُع َ�ال�سَّ الدَّ
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة:

دفعهسحبهاالحتكاكقوة

�لَِتْحِريِكِه. إَِذا�أَرْدُت�أْن�َأْسَحَب�ُصنُْدوَق�ُلعَبتِي�إلى�الُغْرَفِة�َفَسَأْحَتاُج�إَِلى�

. نُْدوِق�َو� ُيْمِكنُنِي�الُوُقوُف�َخْلَف�الصُّ

�ِمْن�ِمْقَبِضِه. نْدوِق�َو ُيْمِكنُني�الُوُقوُف�أَماَم�الصُّ

�َسَيْجَعُل�َحَرَكَتُه�َأْصَعَب. � نُْدوُق�َعَلى�بِساٍط�َخِشٍن�َفإنَّ إذا�َكاَن�الصُّ
نُْدوِق. �االْحتَِكاُك�يْبطُِئ�َحَرَكَة�الصُّ

ْحُب ْفُع َوال�َصّ ْر�ُس  الثَّانِي ـــ الَدّ ُل التَّا�ِصُع ـــ  الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ُمْفَرَداُت الَفْصِلاالسُم���

الَحَرَكُة
ُط بِالَقَلِم َحْوَل الَكلَِماِت الَّتِي َتِصُف ُكالاًّ ِمن الَكلَِماِت اّلتي فِي األْعَلى. ُأَحوِّ

1� اَلْموِقُع�.

� � اْحتَِكاكٌ� � � � � � �

2� اَلَحرَكُة.

َأْقَطاٌب � � � � � � � � �

3� وُة. اُلقَّ

� � � � � � � � � �َلْوٌن

يساٌرتحتفوق

متعرٌجبطٌءسرعٌة

احتكاٌكدفٌعسحٌب

ُل التَّا�ِصُع ـــ الَحَركُة  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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االسم��� َخِريَطٌة َمَفاِهيميٌَّة لِلَفْصِل

اَقُة ُل الَعا�ِصُر ـــ الطَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة

اَقُة  الطَّ
َبَكَة التَّالَِيَة. َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْكُتَب َأْنَواَع الطَّاَقِة. ُأْكِمُل الشَّ

َأْنَواُع�الطَّاَقِة

ضوءصوتكهرباءحرارة

صوت

حرارة
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ْرِساالسُم��� ُمَخطٌَّط َتْمِهيِديٌّ للدَّ

اَقُة َ�الَحراَرُة الطَّ
َأْسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

اَقُة؟ َما الطَّ

1� �ُتساِعُدنِي�َعَلى�اْلَعَمِل�َواللَِّعِب.. � ِذي�آُكُلُه�ُيْعطِينِي� الطََّعاُم�الَّ

2� �َوَتَتَغيَُّر.. � َنْحَتاُج�إَِلى�الطَّاَقِة�لَِجْعِل�األَْشَياِء�

3� �ِمَن�الطَّاَقِة.. ْوُت�ِهَي� �َوالصَّ اْلَكْهَرباُء،�وَاْلَحَراَرُة،و�

4� �لَِيْعَماَل.. �َوالِمْصَباُح�ْيْحَتاَجاِن�إَِلى�الطَّاَقِة�و� ِسْلِكيُّ الالَّ

5� �لَِتْشِغيِل�َبْعِض�األَْلَعاِب.. َأْسَتْخِدُم�

اَقُة َوالَحراَرُة ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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االسُم��� ْرِس ُمَخطٌَّط َتْمِهيِديٌّ للدَّ

َما الَحَراَرُة؟
6� ُن�األَْشَياَء.�. �طاقٌة�ُتَسخِّ

7� .�.� ِة�َعَلى�األَْرِض�َتْأتِي�ِمَن ُمْعَظُم�الطَّاَقِة�اْلَحَراِريَّ

8� �َأْشَياَء�ِمْثِل�اْلَخَشِب�َوالنِّْفِط�َواْلغاِز.. َنْحُصُل�َعلى�اْلَحَراَرِة�ِمَن�

9� �األْشياِء�َبعِضها�بِبْعٍض.. َد�الَحراَرَة�َعْن�َطِريِق� ُيْمِكنُنا�َأْيًضا�َأْن�ُنَولِّ

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

10� أْذُكُر�َطِريَقَتيِن�اْسَتْخَدْمُت�فِيِهَما�الطَّاَقَة�الَيوَم؟.

اَقُة َوالَحراَرُة ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْرِساالسُم��� ُمْفَرَداُت الدَّ

اَقُة َ�الَحَراَرُة الطَّ
َوِر التَّالَِيِة َعَلى الطَّاَقِة َأْو َيْسَتْخِدُمها؟ ُأبيُِّن َكْيَف َيْحُصُل ُكلٌّ ِمَن األَْشَخاِص فِي الصُّ

1 . 

2 . 

3 . 

اَقُة َوالَحراَرُة ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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االسم��� ْرِس َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

اَقُة َ�الَحَراَرُة الطَّ

َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألَْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة .

الحراريةالطعامالوقود

ِزَمَة�أِلَْلَعَب. �الَّذي�آُكُلُه�َيْمنَُحنِي�الطَّاَقَة�الالَّ َأْسَتْخِدُم�أْشَكااًل�ُمْخَتِلفًة�لِلطَّاَقِة�َيوِميًّا.�

��. تِي�َتِِسيُر�ب�� َقْد�َأْحُضُر�إلى�الَمْدرَسِة�بِالَحافَِلِة�الَّ

�النَّاتَِجَة�َعِن�الِمْدَفَأِة�َتْجَعُل�الُغْرَفَة�َدافَِئًة. �الطَّاَقَة� إِذا�َكاَن�الطَّْقُس�َباِرًدا�َفإنَّ

تِي�َأْسَتْخِدُمَها�َتْحَتاُج�إلى�َشْكٍل�ِمْن�أْشَكاِل�الطَّاَقِة. َجِميُع�األْشَياِء�الَّ

اَقُة َوالَحراَرُة ُل ـــ الطَّ ْر�ُس الأَوَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة
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ْرِساالسُم��� ُمَخطٌَّط َتْمِهيِديٌّ للدَّ

ْوُت ْوُء �ال�سَّ ال�سَّ
َأسَتْخِدُم كَِتابِي لُِيَساِعَدنِي َعَلى َمْلِء الَفَراَغاِت.

ْوُء؟  َما ال�شَّ

1� نُنِي�ِمْن�ُرْؤَيِة�األَْشَياِء.. �الَّذِي�ُيَمكِّ ْوُء�َشْكٌل�ِمْن�َأْشَكاِل� الضَّ

2� �ِمن�ِخاَللِها.. يَّاٍت�ُمَتَفاِوَتٍة�ِمَن� َأْجَساٌم�ُمْخَتِلَفٌة�َتْسَمُح�بِْمُروِر�َكمِّ

3� �ِمْن�ِخاَللِها.. ْوِء� َبْعُض�األَْجَساِم�اَل�َتْسَمُح�للضَّ

4� .. ُن�ظِالًّ ْوَء�ُتَكوَّ �الضَّ تِي� األَْشَياُء�الَّ

5� ..� ْوُء�َعْن�ِجْسِمي�َفإِنَّنِي�َأَرى� ِعنَْدَما�ُيْحَجُب�الضَّ

وُت ْوُء وال�صَّ ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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االسُم��� ْرِس ُمَخطٌَّط َتْمِهيِديٌّ للدَّ

وُت ْوُء وال�صَّ ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

ْوِء؟ اِدُر ال�سَّ َما َم�سَ
6� ِذي�َيِصُل�إَِلى�األَْرِض�.. ْوِء�الَّ ُدَنا�بُمْعَظِم�الضَّ �ُتَزوِّ

7� .. ْوَء�يَأتِي�أيًضا�ِمن� َقِليٌل�ِمَن�الضَّ

8� .. ْوِء�ِمْثُل�الَمَصابِيِح�َصنََعها� َمَصاِدُر�ُأْخَرى�لِلضَّ

9� �َعنُْه�إِلى�َعينِي.�. ْوُء�َعَلْيِه�و ْيَء�ِعنَْدما�َيْسُقُط�الضَّ َأَرى�الشَّ

ْوُت؟ َما ال�شَّ

10� �َشْكٌل�آَخُر�ِمْن�أْشَكاِل�اْلطَّاَقِة�َنسَمُعُه�َوَنْشُعُر�بِِه�أْحياًنا..
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ْرِساالسُم��� ُمْفَرَداُت الدَّ

11� ُك�إلى�األَماِم�َوإلى�الَخْلِف.. �َشْيٌء�َما�َأْو�َيَتحرَّ ْوُت�ِعنَْدما� َيْحُدُث�الصَّ

12� �َيَتوقَُّف�َأْيًضا.. � ْيُء�َعن�االْهتِزاِز�َفإِنَّ ِعنَْدما�َيَتَوقَُّف�الشَّ

13� �َأْصَواًتا�ُمْخَتِلَفًة.. ُتْصِدُر�األَْشَياُء�

14� اَعِة�ُينَبُِّهني�ألَْسَتيِقَظ.. �َعَلى�األْشَياِء،�َفَصْوُت�ُمنَبِِّه�السَّ َبْعُض�األَْصَواِت�

اِقُد ْفِكيُر النَّ التَّ

15� اِرَع؟. ْوَء�ألَْبَقى�آِمنًا�َوَأَنا�َأْعُبُر�الشَّ َكْيَف�َأْسَتْخِدُم�الضَّ
�

�

وُت ْوُء وال�صَّ ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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االسُم��� ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

وُت ْوُء وال�صَّ ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

وَء والصوت فِي ُكلِّ ُصوَرٍة. َوِر ُثمَّ َأْكُتُب َكيَف َيْسَتْخِدُم األْشَخاُص الضَّ َأْنُظُر إَِلى الصُّ

1 . 

2 . 

3 . 
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ْرِساالسُم��� َنَشاٌط ِخَتاِميٌّ للدَّ

ْوُت ْوُء �ال�سَّ ال�سَّ
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة ألْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة .

ال�ُيْمِكنُنا�الَعْيُش�َعلى�األَْرِض�بُِدوِن�ُضْوٍء.

�َوُصنِْع�الِغَذاِء. �ُيساِعُد�النََّباَتاِت�َعلى�النُُّموِّ �َضْوُء�

ْوَت�َيَتَوقَُّف�َأْيًضا.� �الصَّ �فإنَّ ْيُء�َعن� ِعنَْدَما�َيَتَوقَُّف�الشَّ

�األْشَياِء.� ْوَء�ُتَساِعُدُه�َعَلى َيْصنَُع�اإلْنَساُن�َأْيًضا�َمَصاِدَر�لِلضَّ

ُرني�ِمَن�الَخَطِر.� يَّاَرِة�ُيحذِّ �السَّ َصْوُت�

�ُتساِعُدَنا�َعلى�الَبَقاِء�آِمنِيَن. أْضَواُء�إَشاَراِت�الُمُروِر�َو�

�لَِكْي�َأْسَتْيِقَظ.� اَعِة� َصْوُت�ُمنَبُِّه�السَّ

ينبهني بوق الشمس مصابيح�الشاِرع رؤية االهتزاز

وُت ْوُء وال�صَّ ْر�ُس الثَّاِني ـــ ال�صَّ ُل الَعا�ِصُر ـــ الدَّ  الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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االسم��� ِقَراَءٌة ِعْلمّيٌة

اَقُة ُل الَعا�ِصُر ــ الطَّ الَف�صْ
َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

ََنَرى الأَْج�َسا ََلَنا َكْي ُ الَح�َسُن ْبُن الَهْيَثَ ِ�سِ
َأْكُتُب َعْن

ِم ِعْلِم  َأْكُت�ُب فِْق�َرًة َع�ْن َدْوِر الَحَس�ِن ْب�ِن الَهْيَث�ِم فِي َتَق�دُّ
ْوَء َيِس�يُر فِي ُخُطوٍط ُمْسَتِقيَمٍة،  ْوِء؛ َحْيُث َأْثَبَت َأنَّ الضَّ الضَّ
ْؤَيِة بَِطِريَقٍة ِعْلِميٍَّة. ُيَعدُّ اْبُن الَهْيَثِم ُمْخَتِرع  َر ُحُدوَث الرُّ َوَفسَّ

ي بِالَكاِميَرا الُمْظلَِمِة. ِل َكاِميَرا، َوَكاَنْت ُتَسمَّ َأوَّ
وُل َعَلى الأَْفَكاِر الُح�شُ

َبَب ُهَو َما  ُر َأنَّ السَّ َأْس�َتْخِدُم الُمَخطََّط فِي األَْس�َفِل. َوَأَتَذكَّ
ُر  �ْيِء، َوالنَّتِيَجُة ِهَي َما َيْحُدُث. ُأَفكِّ ُيَؤدِّي إَِلى ُحُدوِث الشَّ

ْوُء فِي ُخُطوٍط ُمْسَتِقيَمٍة. فِيَما َيْحُدُث إَِذا َلْم َيِسِر الضَّ
�

إجابات�محتملة:
َبُب ِتيَجُةال�َشّ الَنّ
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َدِة اإِْعَداُد الُم�َشَوّ
ْوِء؟ يَُّة الضَّ ئِيَسَة. َما َأَهمِّ َأْكُتُب ُجْمَلًة . َأْذُكُر الِفْكَرَة الرَّ

�

ْوِء. َأْس�َتْخِدُم  َأْكُت�ُب فِْقَرتِ�ي اآلَن. َأْب�َدُأ بِالُجْمَلِة الَّتِ�ي َكَتْبُتَها، َوَأْذُكُر َفْضَل الَحَس�ِن ْب�ِن الَهْيَثِم فِي ِعْلِم الضَّ
، َوَأْذُكُر َأَهمَّ إِْنَجاَزاِت الَعالِِم الَحَسِن ْبِن الَهْيَثِم. التََّفاِصيَل ِمَن النَّصِّ

�

ُح كَِتاَباتِي، َوَأْسَأُل َنْفِسي: َواآلَن ُأَراِجُع َوُأَصحِّ
الَعاَلِم؟ إِْنَجاَزاِت� � َأَهمَّ َتنَاِوْلُت� •   َهْل�

الَهْيَثِم؟ ْبِن� الَحَسِن� الَعالِِم� إِْنَجاَزاِت� َعْن� � النَّصِّ ُذِكَرْت�فِي� تِي� الَّ التََّفاِصيَل� اْسَتْخَدْمُت� •   َهِل�

ْحُت�األَْخَطاِء�َجِميَعَها؟ •   َهْل�َصحَّ

اَقُة ُل الَعا�ِصُر ـــ الطَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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اَقُة ُل الَعا�ِصُر ــ الطَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

اَقُة الطَّ
ُأَرتُِّب الُحُروَف ألَْمأَل بِها الَفراَغاِت التَّالَِيَة.

 
1� �األَْشَياُء�َفإِنَّها�ُتْصِدُر�َصوًتا.. ِعنَْدَما� � �ه��ت��زت��

2� ْمِس.. وِء�ِمن�الشَّ �َوالضَّ َنْحُصُل�َعَلى� � راح��ا�ل�رة�

3� �لِنَُقوَم�بَِأْعَمالِنَا.. َنْسَتْخِدُم�َأْشَكااًل�ُمْخَتِلَفًة�ِمَن� � ا�ل��ة�ق��ا�ط�

4� ْوُء.. �ِعنَْدَما�ُيْحَجُب�الضَّ ُن� َيَتَكوَّ � ل�ظ�ا�ل�
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الطاقُة 
َأْسَتْخِدُم الَكلَِماِت التَّالَِيَة أَلْمأَلَ الَفَراَغ فِي ُكلِّ ُجْمَلٍة بِالَكلَِمِة الُمنَاِسَبِة .

تهتزالصوتمختلفةأشعر

�َشْكاَلِن�لِلطَّاَقِة. �َمَكاٍن.�الَحَراَرُة�َو� األْصَواُت�َحولِي�فِي�ُكلِّ

�األْشياُء.� َتنُْتُج�األَْصَواُت�ِعنَْدَما�

�،�فَبْعُضَها�ُمْرَتِفٌع�َوالَبْعُض�اآلَخُر�منَْخِفٌض.� ُتْصِدُر�األَْشَياُء�اْلُمْخَتِلَفُة�َأْصَواًتا�

؟ ُل�َلَديَّ ْوُت�الُمَفضَّ َما�الصَّ

اَقُة ُل الَعا�ِصُر ـــ الطَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 
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ُط بِالَقَلِم َحْوَل الَكلَِمِة الَّتِي ُتَبيُِّن َنْوَع الطَّاَقِة الُمْسَتْخَدَمِة ُأَحوِّ

اَقُة ُل الَعا�ِصُر ــ الطَّ  الَف�صْ

َتْنِمَيُة َمَهاَراِت اْلِقَراَءِة َواْلِكَتاَبِة 

صوتضوءحرارة حرارةصوتضوء
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